
                                                    

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 01.10.2020 

 
 
Prítomní: - starostka obce  -  Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  - poslanci –  Drotár Milan, Koloži Miroslav,  Tancoš    Marek, Bc.Tancoš Mikuláš, Tomková  
                                        Marta ,     Makula Jaroslav,      Pittroff Karol  
                 HKO – Ing. Lechmanová Marcela 
                    Chýba : Duda Michal - ospravedlnený 
                                  Pavol Behun –oznámil, že bude meškať  
 Návrh programu :  

1. Otvorenie, privítanie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia  uznesení 
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK 
5. DHZO dohoda medzi obcou Malčice a Markovce 
6. Úprava rozpočtu    
7. Rôzne, diskusia 
8. Záver 

 
 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 

1. Otvorenie  
            Ing. Monika Hamzová, MBA,   privítala poslancov  OZ.       Skonštatovala, že  na zasadnutí sú 
prítomní siedmi poslanci, chýba Duda Michal – ospravedlnený a ospravedlnený je aj poslanec 
Behun Pavol, ktorý oznámil, že bude meškať. OZ je teda uznášania schopné.    
Navrhovaný program schválili poslanci jednohlasne bez pripomienok a bez návrhu doplnenia 
 ďalších bodov programu. 

 Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 
K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č.   53  /2020 
 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení :   Tancoš Marek, Makula Jaroslav 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Drotár Milan, Bc. Tancoš Mikuláš 
 Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0          
Výsledok : schválené 
K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 54/2020  
 

3.  Kontrola  plnenia uznesení  
Starostka obce, Ing. Monika Hamzová, MBA,   oboznámila  poslancov s plnením    uznesení 

prijatých na zasadnutí OZ dňa 03.07.2020 
Výsledok : Poslanci vzali plnenie Uznesení OZ  zo dňa 03.07.2020  na vedomie.   
Výsledok : Vzaté na vedomie 
K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 55/2020 
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      4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO 
  Ing. Marcela Lechmanová, HKO obce predložila poslancom Návrh plánu činnosti hlavného 
kontrolóra Obce Malčice na obdobie od 01.09.2020 do 28.02.2021. 
Poslanci nemali žiadne ďalšie doplňujúce body  k predloženému plánu  a návrh plánu činnosti HKO  
jednohlasne schválili. 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa - 0  
Výsledok : schválené 
K bodu č. 4 bolo prijaté Uznesenie č. 56/2020 
 
5. Dohoda  o spolupráci  DHZO Malčice s obcou Markovce 
 Na ORHaZZ v Michalovciach bol dňa 24.06.2020 prerokovaný návrh dohody  o spolupráci  
Dobrovoľného hasičského zboru obce Malčice s obcou Markovce . 
K tejto dohode sa vyjadril aj veliteľ DHZO Malčice p. Miroslav Koloži, ktorý vysvetlil poslancom účel 
tejto dohody. 
 Poslanci  a) -neschválili zriadenie spoločného DHZO medzi obcou Malčice a obcou Markovce – 
                       Hlasovanie  - neschválené jednohlasne počtom hlasov 7 
                  b)- schválili spoluprácu DHZO  Malčice s obcou Markovce  
                       Hlasovanie -   schválené  jednohlasne počtom  hlasov 7. 
  
K bodu č. 5 bolo prijaté Uznesenie č. 57/2020 
 
6. Úprava rozpočtu  
 Na základe potrieb obce poslanci schválili úpravu rozpočtu  Rozpočtovým opatrením  
č. 4/2020 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa - 0  
Výsledok : schválené 
K bodu č. 6 bolo prijaté Uznesenie č. 58/2020 
 
7. Rôzne 
a)  -   VZN č. 1/2020 o financovaní  materskej školy a školskej jedálne  v zriaďovateľskej pôsobnosti  
         Obce Malčice - návrh 
          Poslanci schválili  návrh VZN č. 1/2020 o financovaní  materskej školy a školskej jedálne  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malčice. Tento návrh bude zverejnený na stránke obce a na 
úradnej tabuli obce  po dobu 15 dní na pripomienkovanie.  
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa - 0  
Výsledok : schválené 
K bodu č. 7a) bolo prijaté Uznesenie č. 59/2020 
 
b) – Žiadosti občanov o prenájom bytu  
   Do podateľne OcÚ boli doručené žiadosti o prenájom bytu od týchto občanov : 
1/ xxxxxxxxxxxxxx -   žiadosť o pridelenie bytu , sp. č. 378/2020, zo dňa 25.08.2020 
2/ xxxxxxxxxxxxxx – žiadosť o pridelenie bytu , sp. č. 444/2020, zo dňa 30.09.2020 
Týmito žiadosťami sa zaoberala Sociálna a bytová komisia pri OcÚ Malčice. 
Poslanci s prihliadnutím na stanovisko Sociálnej a bytovej komisie  a z dôvodu zhoršujúcej sa  
situácie týkajúcej sa pandémie COVID 19 -kde  je potrebné  ponechať jeden byt ako pohotovostný   
byt  počas krízy COVID 19 a dočasne tento byt  neprenajímať, zamietli obidve žiadosti  občanov 
o pridelenie bytu. 
Hlasovanie:  za – 0, proti -  7, zdržali sa - 0  
Výsledok : zamietnuté 
K bodu č. 7b) bolo prijaté Uznesenie č. 60/2020 
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c) – Žiadosť o poskytnutie potravinovej pomoci 
 Dňa 21.09.2020  doručila xxxxxxxxxxxx  žiadosť o poskytnutie potravinovej pomoci. Poslanci 
prerokovali túto žiadosť ako aj zlú sociálnu situáciu žiadateľky.  Poslanci schválili žiadateľke 
potravinovú výpomoc vo výške 100,-€ a to vo forme  5x po 20,-€  na nákup základných potravín. 
Prvý nákup bude zrealizovaný  05.10.2020 a podmienkou pre ďalšie nákupy je zaevidovanie sa na 
ÚPSVaR  a zapojenie sa žiadateľky   do aktivačných prác.  
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa - 0  
Výsledok : schválené 
K bodu č. 7c) bolo prijaté Uznesenie č. 61/2020 
 
Po prerokovaní bodu 7c sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Pavol Behun. 
 
d) – Úcta k starším 
 Starostka obce informovala poslancov , že z dôvodu pandémie COVID 19 nie je možné  
zabezpečiť stretnutie seniorov a teda navrhla, aby mali seniori zabezpečenú darčekovú nákupnú  
poukážku. Poslanci s návrhom súhlasili a odsúhlasili sumu na darčekové poukážky vo výške 7,-€ na 
jednu poukážku  
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa - 0  
Výsledok : schválené 
K bodu č. 7d) bolo prijaté Uznesenie č. 62/2020 
 
8.  Diskusia 
- Ing. Monika Hamzová, MBA – informovala poslancov o: 
-  zlúčení ZŠ s MŠ  a o prebiehajúcom výberovom konaní na funkciu riaditeľa  ZŠsMŠ 
- začatí prác na oplotení cintorína   
- o ponuke zo spoločnosti KOSIT na  zabezpečovanie spolupráce týkajúcej sa vývozu TKO 
Starostka  poďakovala hasičom - členom DHZO za dezinfekciu obecných, školských a  verejných 
priestorov v obci. 
 Zároveň poďakovala SSOŠ Nová cesta za pomoc pri oprave  parkoviska pri hasičskej zbrojnici.  
   
 
   
Na záver boli poslancom ešte raz prečítané schválené  Uznesenia  č. 53/2020 až 62/2020, ktoré 
tvoria prílohu zápisnice zo dňa 01.10.2020. 
Starostka obce Ing. Monika Hamzová, MBA,   poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 
OZ. 
 
Overovatelia :   Milan Drotár                             ........................................ 
                Bc. Mikuláš Tancoš                  ........................................ 
 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 
               starostka obce 


