
                                                      

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 07.07.2021 

 
 
Prítomní: - starostka obce  -  Ing. Monika Hamzová, MBA 

                  - poslanci –    Koloži Miroslav,  Tancoš    Marek, Bc.Tancoš Mikuláš, Tomková Marta, Duda 
Michal,  Makula Jaroslav   , Behun Pavol, Pittroff Karol, Drotár Milan 
HKO – Ing. Marcela Lechmanová 
  
 Návrh programu :  

1.  Otvorenie 

2. Voľba NK a overovateľov 

3. Kontrola uznesení 
4. Cenník služieb 

5. Investícia -  traktor   
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 doplnenia ďalších bodov programu. 

 Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č.   33/2021 

 
 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení :  Drotár Milan, Pittroff  Karol 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení  : Koloži Miroslav, Tomková Marta 

 Hlasovanie:  za –9, proti -  0, zdržali sa – 0          
Výsledok : schválené 

K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 34/2021  
 

3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ dňa 09.06.2021  
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie 
  
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 35/2021 
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4. Cenník služieb 
 Dňa 8.3.2011 bol uznesením č. 27/11 schválený Cenník služieb obce Malčice. Z dôvodu, že 
tento cenník služieb už nespĺňa aktuálne potreby obce  na riešenie výberu poplatkov v obci , poslanci 
prerokovali tento cenník služieb a schválili nový Cenník služieb obce Malčice, platný od 08.07.2021. 
Nový schválený Cenník služieb tvorí prílohu k zápisnici. 
Nadobudnutím účinnosti nového Cenníka služieb obce Malčice sa ruší Cenník služieb obce Malčice 
zo  dňa 08.03.2011.  
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené  
K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č. 36/2021 

 
5. Investícia - traktor 
  Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci poverili starostku obce  aby urobila  prieskum 
trhu na kúpu traktora pre obec. Starostka  oboznámila poslancov  s výsledkami prieskumu  a poslanci 
sa rozhodli a schválili kúpu nového  traktora   na    leasing , kde by bolo finančné rozdelenie na 
akontáciu vo výške 10.000,-€ a ďalšie   platby podľa vyhodnotenia verejného obstarávania . 
  
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 5 bolo prijaté Uznesenie  č. 37/2021 

 
6. Rôzne 
a)   Návrh plánu činnosti  HKO od 01.09.2021 
 Hlavná kontrolórka obce , ing. Marcela Lechmanová  predložila poslancom návrh plánu 
činnosti kontrolóra obce na  obdobie od 01.09.2021 do 28. 02.2022. Poslanci jednohlasne odsúhlasili 
predložený plán činnosti kontrolóra obce na  obdobie od 01.09.2021 do 28. 02.2022. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 1 

Výsledok : schválené 

K bodu 6 a) bolo prijaté Uznesenie  č. 38/2021 
 
b)  Čerpanie rezervného fondu 
 Kontrolórka obce informovala poslancov o výške rezervného fondu a poslanci jednohlasne 
odsúhlasili čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky takto : na prívesný vozík 4000,-€, na 
traktor a príslušenstvo 15.000,-€, na splátku úveru 9.013,-€. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 1 

Výsledok : schválené 

K bodu 6 b) bolo prijaté Uznesenie  č. 39/2021 
 
c)    Prenájom bytu v 6BJ č. 177 
 Predseda bytovej komisie prečítal poslancom zápisnicu a závery zo zasadnutia bytovej komisie 
dňa 06.07.2021 .  
 - Poslanci odsúhlasili jednohlasne prenájom bytu v 6 BJ č. 165 pre Juraja Tancoša bytom Malčice 82 
 / sp.č. 179/2021/ 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 1 

Výsledok : schválené 

K bodu 6 c) bolo prijaté Uznesenie  č. 40/2021 
- Poslanci jednohlasne zamietli pridelenie bytu pre Dušana Fedáka , Falkušovce 26 
 Hlasovanie : za – 0, proti – 9, zdržal sa – 0 
Výsledok : zamietnuté  
K bodu 10 c) bolo prijaté Uznesenie  č. 40 /2021 
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 d) Umiestnenie altánku  
  Starostka upozornila poslancov na to, že sa jej ozvali niektorí občania z ulice Medzvedz, ktorí 
majú obavu, že ak bude na ulici umiestnený altánok, tak  tam bude veľký neporiadok . Poslanci však 
trvali na tom aby altánok bol umiestnený na navrhovanom obecnom pozemku na CKN parcele 
880/12, LV 873 k.ú. Malčice  
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 6d) bolo prijaté Uznesenie  č. 41/2021 
 
 g) Zasypanie priekop 
 Stavebná komisia bola na šetrení  zasypávania priekop pri č. domu 171 a 303.  Predseda 
stavebnej komisie , Milan Drotár oboznámil poslancov s výsledkom šetrenie stavebnej komisie.  
Poslanci vzali správu stavebnej komisie na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 10 g) bolo prijaté Uznesenie  č. 42/2021 
 
 h) Pozemok pod prístupovou cestou  k nehnuteľnosti č. 342 
 Starostka informovala poslancov o výsledku rokovania v prípade riešenia  pozemku pod 
nehnuteľnosťou č. 342. Poslanci poverili starostku obce  na zabezpečenie znaleckého posudku na 
výšku nájmu na pozemok pod prístupovou cestou k nehnuteľnosti č.s. 342  
Výsledok : poverenie pre starostku  
K bodu 10 h) bolo prijaté Uznesenie  č. 43/2021 
 
ch) Prenájom veľkej a malej sály . 
 Poslanci schválili prenájom priestorov veľkej sály / v budove č.s. 365/ a prenájom priestorov 
obecnej budovy č.s. 342 / malá sála/ od 08.07.2021 , na konanie akcií a rodinných osláv. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 6ch) bolo prijaté Uznesenie  č. 44/2021 
  
11. Záver  
 Po prerokovaní všetkých bodov programu  zapisovateľka ešte raz prečítala prijaté uznesenia 
 č. 33/2021 až 44/2021. Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
 
Overovatelia : Tomková Marta  ........................................... 
  
                          Koloži Miroslav   ..........................................  
 
  
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

               starostka obce 


