
                                                    

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 

Uznesenie č. 9/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 Program  zasadnutia OZ :  

1. Otvorenie 

2. Voľba NK a overovateľov 

3. Kontrola uznesení 

4. ZŠ – informácia o stave školy  

5. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením  

6. Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu za rok 2020 

7. Záverečný účet obce za rok 2020 

8. Schválenie predlženia municipálneho úveru 

9. Novostavba MŠ –Euroondový úver 

10.  Rôzne 

11. Záver 
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

    Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
         .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 

Uznesenie č. 10/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
Do návrhovej komisie  :  Makula Jaroslav , Tancoš Marek  
Za overovateľov zápisnice  :Pavol Behun,   Bc. Mikuláš Tancoš 

  
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 

Uznesenie č. 11/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

- Plnenie uznesení zo zasadnutia OZ dňa 10.03.2021 
  

Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 
    Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
         .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
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Uznesenie č. 12/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

- Informáciu o technickom stave školy  
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                    .......................................................... 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 13/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

-  Úpravu rozpočtu Rozpočtovým  opatrením  číslo 2/2021 
  

Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 
     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 14/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

- Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu za rok 2020 
  

Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 
     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 15/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
a)    Záverečný účet obce Malčice za rok 2020 bez výhrad  
b)   Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia     vo výške 4050,-€ na tvorbu rezervného fondu  

  
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
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Uznesenie č. 16/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
  Predlženie čerpania municipálneho úveru – SUPERLINKA č. 22/006/16 schváleného uznesením 
 č. 43/2016 dňa 03.06.2016 od Prima banky v sume 30 000,-€ 
Hlasovanie : za - 9, proti – 0,  zdržal sa - 0 

  
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 

Uznesenie č. 17/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

                  Eurofondový úver k projektu: Novostavba Materskej školy číslo výzvy OPLZ-PO6-SC612-
2019-2,  kód projektu v ITMS2014+:  č. 312061AGL9 
Hlasovanie : za - 9, proti – 0,  zdržal sa - 0 
   
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 18/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 79/2020    schvaľuje 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust.§9a ods.8 písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí predaj pozemku, ktorý je vedený na LV č. 873 okres Michalovce, obec Malčice, k.ú.Malčice a to 
ako: parc. Reg. C,p.č.450/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 644 m2, z výlučného vlastníctva 
obce Malčice do výlučného vlastníctva  Občianského združenia Nová cesta, so sídlom Malčice 265, 
072 06 Malčice, IČO: 35548771, registrovaného Ministerstvom vnútra SR pod reg.č. VVS/1-900/90-
16053 a to za kúpnu cenu 1494,08 € so splatnosťou kúpnej ceny do 30 dní odo dňa podpisu kúpnej 
zmluvy všetkými účastníkmi na účet obce. 
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1 
 

  
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
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Uznesenie č. 19/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

- Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 79/2020 schvaľuje 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust.§9a ods.8 písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí ,predaj nehnuteľnosti – stavby, ktorá je evidovaná  na LV č. 873 okres Michalovce, obec Malčice, 
k. ú.  Malčice a to ako stavba, súp. č. 265, postavená na parcele reg. C, pod číslom 450/2 ( zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere  441 m2 , LV č. 2453, k.ú.Malčice) – popis stavby – pekáreň, z výlučného 
vlastníctva obce Malčice do výlučného vlastníctva Občianského združenia  Hlavná 265, 072 06 
Malčice, okres Michalovce, IČO: 35548771, registrovaného Ministerstvom vnútra SR pod reg. č. 
VVS/1-900/90-16053 a to za kúpnu cenu 17.100,-€ so splatnosťou kúpnej ceny do 30 dní odo dňa 
podpisu kúpnej zmluvy všetkými účastníkmi na účet obce. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
   
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 

Uznesenie č. 20/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo  
a) neschvaľuje : 

   kúpu pozemkov , vedených na LV č. 2309, okres Michalovce, obec Malčice, k.ú.Malčice a to ako :  
-CKN parc. č. 197/2/ zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m2    
-CKN parc.č.  197/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2    
- CKN parc.č. 197/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere  9 m2 ,   
za kúpnu cenu 5.500,-€ z výlučného vlastníctva p. Ing. Sinčák Rudolf, r. Sinčák, 072 06  Malčice č. 201, 
SR do výlučného vlastníctva obce Malčice 
b) schvaľuje: 
   kúpu pozemkov , vedených na LV č. 2309, okres Michalovce, obec Malčice, k.ú.Malčice a to ako :  
-CKN parc. č. 197/2/ zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m2    
-CKN parc.č.  197/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2    
- CKN parc.č. 197/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere  9 m2 ,   
za kúpnu cenu 3590,-€ z výlučného vlastníctva p. Ing. Sinčák Rudolf, r. Sinčák, 072 06  Malčice č. 201, 
SR do výlučného vlastníctva obce Malčice 
c) poveruje: 
 starostku obce k ďalšiemu jednaniu s predávajúcim pre prípad neakceptovania znaleckého 
posudku. 
 
  
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
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Uznesenie č. 21/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 -Dotáciu pre TJ Družstevník vo výške 3500,-€ na II. polrok 2021 
   
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 
 
 

Uznesenie č. 22/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

-   Preplatenie zakúpeného kombinovaného sporáka  v sume 183,-€ pre nájomníčku bytu v BJ č. 177, 
Evu Tancošovú 

   
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 

Uznesenie č. 23/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

- Zakúpenie vlečky pod JCB bager   v sume 3750,-€ 
   
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 24/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo zamieta : 

 -Predlženie nájmu pre Kvetoslavu Tokárovú  na nebytový priestor  - prevádzku potravín na adrese  
Malčice 265 
  
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
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Uznesenie č. 25/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu v 6 BJ č. 165 ktoré si podali   títo občania :  
- Juraj Tancoš, Malčice 82 -sp.č. 179/2021 zo dňa 04.05.2021 
- Dušan Fedák, Falkušovce 25 – sp. č. 199/2021 zo dňa 19.5.2021 

 
                    
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 

 

 

 
Uznesenie č. 26/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

a) od 01.07.2021  zábezpeku 500,-€ pre nových nájomníkov obecných nájomných bytov v 6BJ 
     s.č. 165 a    s.č.177 , splatnosť zaplatenia zábezpeky je najneskôr v deň podpísania zmluvy /lehota  
     na uhradenie zábezpeky nebude dlhšia ako 30 dní pred podpísaním zmluvy/   
b)    použitie  zloženej  zábezpeky  v poradí : 
     1. - na úhradu chýbajúceho zariadenia ,  
     2. -  na opravu poškodenia bytu   
     3.  - na nedoplatok na nájomnom.  
   
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 27/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

-  Návrh  na kúpu traktora  a potrebu informatívneho prieskumu trhu 
 
                    
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
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Uznesenie č. 28/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo poveruje:   

- stavebnú komisiu zistiť do najbližšieho zastupiteľstva dôvod a možné následky zásypu tejto 
priekopy. 

    
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 29/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

- finančné krytie a realizáciu výmeny elektroinštalácie  v bytovom dome č. s. 177  
   
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 

Uznesenie č. 30/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo poveruje:   
 -starostku obce a kontrolórku obce zistiť ceny prenajímania spol. miestností 
 
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
  
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
 

         Uznesenie č. 31/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

- projekt s názvom Miestna občianska poriadková služba Malčice , s kódom výzvy  :       
 OPLZ-PO8-2021-1, predloženie ŽoNFP na SO a schvaľuje povinné spolufinancovanie projektu 
z rozpočtu obce t.j. min. 5%   z celkových oprávnených výdavkov. 
Poslanci skonštatovali, že ciele projektu  sú v súlade  s platným programom rozvoja obce. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 10 m) bolo prijaté Uznesenie  č. 31/2021 
  

Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 
     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 
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Uznesenie č. 32/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 09.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
a) informáciu o stave domu smútku 
b) informáciu o zameraní obecných pozemkov 
c) informáciu o príprave na zhotovenie altánku na ulici Medzvedz                    
Overovatelia : Behun Pavol                    ............................ 

     Bc.Tancoš Mikuláš          ............................ 
                                                                                          .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                            starostka obce 


