
                                                    

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020 

 
  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 
 

Uznesenie č. 43/2020 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 Program  zasadnutia OZ :  

1. Otvorenie, privítanie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia  uznesení 
4. Žiadosť OZ Nová cesta 
5. Rôzne, diskusia 
6. Záver 

  
 

Overovatelia : Koloži Miroslav                ............................ 
 Jaroslav Makula               ............................ 
         .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 
 

 
Uznesenie č. 44/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
a) Návrhovú komisiu v zložení : Duda Michal, Pittroff Karol 
b) Overovateľov zápisnice :        Koloži Miroslav a Makula Jaroslav 

 
 

Overovatelia : Koloži Miroslav     ............................ 
 Makula Jaroslav         ............................ 
         .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
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Uznesenie č. 45/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
 
- plnenie uznesení zo zasadnutia OZ dňa 17.06.2020 

 
Overovatelia : Koloži Miroslav                ............................ 

 Makula Jaroslav    ............................ 
         .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 

 
Uznesenie č. 46/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 a)     V prospech  žiadateľa Občianske združenie Nová cesta, so sídlom:   Malčice č. 265, 072 06 
Malčice, IČO:35 548 771   na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa (ust. §9 ods.8 písm. e/ 
zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí),  
                                                        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 
 
b) Výšku kúpnej ceny za   parcely uvedené v bode a) na  4.050,-€ 
 
Overovatelia : Koloži Miroslav               ............................ 

 Makula Jaroslav    ............................ 
         .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 

 
Uznesenie č. 47/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

  
- Povodňový plán záchranných prác Obce Malčice 
 
Overovatelia : Koloži Miroslav               ............................ 

 Makula Jaroslav    ............................ 
         .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
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Uznesenie č. 48/2020 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
  

       Kúpu mulčovača v sume do 6.500,-€ rozloženej na 3 splátky 
 
Overovatelia : Koloži Miroslav               ............................ 

 Makula Jaroslav    ............................ 
         .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 

 
 
 
 

 
Uznesenie č. 49/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 
-  Kúpu a výstavbu detského ihriska Playsystém 14 v sume do 10.000,-€ 
 
Overovatelia : Koloži Miroslav               ............................ 

 Makula Jaroslav    ............................ 
          

.............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 

 
 

 
Uznesenie č. 50/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 
-  Kúpu  motorového vozidla v rámci projektu Kód projektu ITMS2014+:312051V687 na splátky 
v celkovej sume do 20.000,-€ 
 
Overovatelia : Koloži Miroslav               ............................ 

 Makula Jaroslav    ............................ 
          

.............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 

 
  
 

 



 
Uznesenie č. 51/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 
a)- rozpočtové opatrenie č. 3/2020 
b)-použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky podľa Rozpočtového opatrenia č. 3/2020 
 
Overovatelia : Koloži Miroslav               ............................ 

 Makula Jaroslav    ............................ 
          

.............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 

 
 

 
Uznesenie č. 52/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 
-   rekonštrukciu školskej kuchyne a nákup vybavenia do školskej kuchyne v sume spolu  10.000,-€ 
 
Overovatelia : Koloži Miroslav               ............................ 

 Makula Jaroslav    ............................ 
          

.............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 

 
 
 
 
 

   


