Obec Malčice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 29.10.2020

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, Behun Pavol
HKO – Ing. Lechmanová Marcela
Návrh programu :
1. Otvorenie, privítanie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZNč. 1/2020 o financovaní MŠ a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Malčice
5. NFP k podielovým daniam
6. Rôzne, diskusia
7. Záver

Priebeh rokovania zasadnutia OZ :
1. Otvorenie
Ing. Monika Hamzová, MBA, privítala poslancov OZ.
Skonštatovala, že na zasadnutí sú
prítomní všetci poslanci . OZ je teda uznášania schopné.
Navrhovaný program schválili poslanci jednohlasne bez pripomienok a bez návrhu doplnenia
ďalších bodov programu.
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdržali sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č. 68 /2020
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Pittroff Karol, Tancoš Marek
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Pavol Behun, Duda Michal
Hlasovanie: za –9, proti - 0, zdržali sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 69/2020
3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce, Ing. Monika Hamzová, MBA, oboznámila poslancov s plnením uznesení
prijatých na zasadnutí OZ dňa 08.10.2020
Poslanci vzali plnenie Uznesení OZ zo dňa 08.10.2020 na vedomie.
Výsledok : Vzaté na vedomie
K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie č. 70/2020

-24. VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Malčice
Dňa 02.10.2020 bol na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce zverejnený na
pripomienkovanie Návrh VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školskej jedálne v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Malčice. K zverejnenému návrhu VZN neboli v stanovenej lehote na
pripomienkovanie podané žiadne pozmeňujúce návrhy a žiadne pripomienky , poslanci VZN č.
1/2020 o financovaní MŠ a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malčice jednohlasne
schválili.
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 4 bolo prijaté Uznesenie č. 71/2020
5. NFP od Ministerstva financií SR
Starostka obce Ing. Monika Hamzová, MBA informovala poslancov o poklese prijatých
podielových daní z dôvodu pandémie COVID 19. Štát pristúpil k možnosti dorovnania straty na
podielových daniach formou poskytnutia bezúročnej návratnej finančnej pomoci od Ministerstva
financií vo výške rozdielu medzi prognózou a skutočným príjmom podielových daní. K dodržaniu
podmienok na prijatie návratného zdroja financovania vydala svoje stanovisko aj kontrolórka obce,
Ing. Marcela Lechmanová. Stanovisko HKO je priložené k zápisnici zo zasadnutia OZ .
Poslanci jednohlasne schválili prijatie návratnej bezúročnej finančnej pomoci vo výške 28.637,-€.
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č.5 bolo prijaté Uznesenie č. 72/2020

6. Rôzne , diskusia
a)- Projekt ŠJ
Starostka informovala poslancov o možnosti zapojiť sa do projektu na nákup zariadenia
školskej jedálne do výšky 5000€. Spolufinancovanie obce je vo výške 5% z celkovej sumy nákladov.
Poslanci schválili projekt na nákup zariadenia do školskej jedálne vo výške 5000,-€ a schválili
spolufinancovanie 5% z celkovej sumy nákladov.
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdržali sa - 0
K bodu č.6 a) bolo prijaté Uznesenie č. 73/2020
b)- Nórske grandy
Starostka informovala poslancov o možnosti zapojenia sa obce do projektu Nórske grandy.
Vysvetlila poslancom, že v rámci tohto projektu je možné napríklad zrealizovať výmenu trávnika na
futbalovom ihrisku, vybudovanie pieskového ihriska, úprava ihriska pri ZŠ a pod.
Poslanci schválili zapojenie sa obce do projektu Nórske grandy.
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdržali sa - 0
K bodu č.6 b) bolo prijaté Uznesenie č. 74/2020
c)- Starostka obce informovala poslancov o projekte „Spoločná zodpovednosť“ teda o spoločnom
testovaní obyvateľov na COVID 19 ktoré je plánované na termín 31.10.2020 a 01.11.2020 a o stave
zabezpečenia tejto akcie.
K bodu č.6 c) bolo prijaté Uznesenie č. 75/2020
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Na záver boli poslancom ešte raz prečítané schválené Uznesenia č. 68/2020 až 75/2020, ktoré
tvoria prílohu zápisnice zo dňa 29.10.2020.
Starostka obce Ing. Monika Hamzová, MBA, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie
OZ.
Overovatelia : Behun Pavol
Duda Michal
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Ing. Monika Hamzová, MBA
starostka obce

