Obec Malčice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 08.10.2020

Prítomní: - starostka obce - Ing. Monika Hamzová, MBA
- poslanci – Drotár Milan, Koloži Miroslav, Tancoš Marek, Bc.Tancoš Mikuláš, Tomková
Marta , Makula Jaroslav, Pittroff Karol , Duda Michal
HKO – Ing. Lechmanová Marcela - ospravedlnená
Chýba : Pavol Behun - ospravedlnený
Návrh programu :
1. Otvorenie, privítanie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rada školy
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, Pavol Behun sa ospravedlnil . 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. 63 /2020
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Tomková Marta a Duda Michal
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Pittroff Karol, Koloži Miroslav
Hlasovanie: za –8, proti - 0, zdržali sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 64/2020
3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce, Ing. Monika Hamzová, MBA, oboznámila poslancov s plnením uznesení
prijatých na zasadnutí OZ dňa 01.10.2020
Poslanci vzali plnenie Uznesení OZ zo dňa 01.10.2020 na vedomie.
Výsledok : Vzaté na vedomie
K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie č. 65/2020

-24. Rada školy
Z dôvodu zlúčenia Základnej školy Malčice a Materskej školy Malčice a vzniku nového
subjektu Základná škola s materskou školou Malčice, Hlavná 175, poslanci schválili do Rady školy za
zriaďovateľa týchto členov : Tomková Marta, Drotár Milan, Bc. Tancoš Mikuláš, Koloži Miroslav
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 4 bolo prijaté Uznesenie č. 66/2020

5. Rôzne , diskusia
a)- Jaroslav Makula - Poslanec sa sťažoval na kvalitu stravy , ktorá je podávaná deťom v ZŠsMŠ.
Vyjadril sa, že strava je nekvalitná a porcie sú malé. Starostka prisľúbila, že preverí daný podnet
a na najbližšom zasadnutí OZ bude informovať poslancov o výsledku šetrenia
Poslanci odporučili - ZŠsMŠ zverejňovať vždy najneskôr v piatok poobede jedálny lístok na
nasledujúci týždeň vopred.
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
K bodu č.5 a) bolo prijaté Uznesenie č. 67/2020
b)- Bc. Mikuláš Tancoš - upozornil na suché stromy na ihrisku TJ , ktoré je potrebné vyrúbať aby
neohrozovali občanov, ktorí prídu na ihrisko , zároveň sa so starostkou obce dohodli na doplnení
chýbajúcich plechov na oplotení ihriska
c)- Ing. Monika Hamzová, MBA – starostka obce oboznámila poslancov zo stavom cintorína, ktorý
je už uprataný a kde je možné začať s plánovanými prácami na oplotení cintorína.
- ďalej starostka informovala poslancov o možnosti rozšírenia kamerového systému v obci,
a plánom rozmiestnenia kamier, kde by sa postupne zabezpečila kvalitným kamerovým
systémom dolná časť obce, horná časť obce a cintorín
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č.5 c) bolo prijaté Uznesenie č. 67/2020

Na záver boli poslancom ešte raz prečítané schválené Uznesenia č. 63/2020 až 67/2020, ktoré
tvoria prílohu zápisnice zo dňa 08.10.2020.
Starostka obce Ing. Monika Hamzová, MBA, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie
OZ.
Overovatelia : Koloži Miroslav
Pittrof Karol
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Ing. Monika Hamzová, MBA
starostka obce

