
                                                      

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 10.03.2021 

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

                  - poslanci –    Koloži Miroslav,  Tancoš    Marek, Bc.Tancoš Mikuláš, Tomková  
                                        Marta ,     Makula Jaroslav   , Behun Pavol, Pittroff Karol, Drotár Milan 

                  - ospravedlnený :-  Duda Michal  
                                                - Ing. Marcela Lechmanová , kontrolórka obce 
  
  
 Návrh programu :  

1.  Otvorenie 

2. Voľba NK a overovateľov 

3. Kontrola uznesení 
4. Covid 19 – krízová situácia v obci 
5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO 

6.  Správa o kontrolnej činnosti  
7. DHZ Malčice – žiadosť o poskytnutie dotácie 

8.  Rôzne, diskusia 

9. Záver 

 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 

1. Otvorenie  
            Ing. Monika Hamzová, MBA,   privítala poslancov  OZ.       Skonštatovala, že  na zasadnutí sú 
prítomní ôsmi  poslanci , Duda Michal a kontrolórka obce sú ospravedlnení.   
OZ je teda uznášania schopné.     
Navrhovaný program schválili poslanci jednohlasne bez doplnenia ďalších bodov programu. 

 Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

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

 
 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení :   Drotár Milan a Bc. Tancoš Mikuláš  
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení  : Tomková Marta a Koloži Miroslav 

 Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0          
Výsledok : schválené 

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

3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ dňa 10.12.2020 
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie 
  
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 3/2021 
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4. Covid 19 – krízová situácia v obci 

Starostka obce, Ing. Monika Hamzová, MBA,   informovala   poslancov o stave šírenia pandémie 
Covid 19 v obci.  Oboznámila ich s funkčnosťou MOM/ mobilné odberové miesto/, ktoré je zriadené  
v budove Požiarnej zbrojnice na ul Májovej. Prevádzku MOM a pravidelné víkendové testovanie 
zabezpečuje obecný úrad za pomoci  zdravotníkov, pracovníkov TSP , MOPS a členov DHZO Malčice. 
Za každého testovaného  občana dostáva obec  sumu 5,-€.  
Z týchto peňazí sa vyplácajú zdravotníci, administratíva, asistencia MOPS, nakupujú sa zdravotné 
pomôcky, dezinfekcia , čistiace prostriedky, vývoz biologického odpadu a strava. Po vyúčtovaní sa  
zvyšné prostriedky prerozdelia medzi členov DHZ podľa odpracovaných služieb pri testovaní. 
           Poslanci vzali informáciu o Covid 19 na vedomie a jednohlasne schválili prerozdelenie zvyšných 
prostriedkov medzi členov DHZ .   
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č. 4/2021 

 
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO 
 Kontrolórka obce predložila na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie od 
01.03.2021 do 31.08.2021.  
Zapisovateľka prečítala poslancom tento návrh  a poslanci  Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 
obdobie od 01.03.2021 do 31.08.2021 jednohlasne schválili. 
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 5 bolo prijaté Uznesenie  č. 5/2021 
 

 6. Správa o kontrolnej činnosti  

  Na  zasadnutie OZ bola predložená kontrolórkou obce Správa o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra za rok 2020 .  Poslanci vzali túto správu o činnosti na vedomie . 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 6) bolo prijaté Uznesenie  č. 6/2021  
 

 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie  pre DHZ Malčice 
  Dňa 28.01.2021  do podateľne OcÚ  bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 3000,-€  pre 
DHZ Malčice . Poslanci jednohlasne schválili pre DHZ Malčice dotáciu vo výške 3.000,-€. 

Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 7 bolo prijaté Uznesenie  č. 7/2021 
 
8. Rôzne, diskusia 
 
a) Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov pre školskú jedáleň na rok 2021 
 Do podateľne obce bola doručená žiadosť  ZŠsMŠ Malčice o navýšenie finančných 
prostriedkov pre školskú jedáleň na rok 2021. Žiadosť bola odôvodnená tým, že aktuálne 
poskytované finančné  prostriedky na mzdy pre pracovníčky školskej jedálne  sú nepostačujúce.  
Poslanci po prerokovaní a zhodnotení  túto žiadosť jednohlasne zamietli a navrhli, aby kontrolórka 
obce a ekonómka ZŠsMŠ prepočítali a prehodnotili využiteľnosť a platy  pracovníkov ŠJ. 
Hlasovanie : za – 0, proti – 8, zdržal sa – 0 

Výsledok : zamietnuté 

K bodu 8a) bolo prijaté Uznesenie  č. 8/2021 
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b)  Požiarna zbrojnica 

Veliteľ DHZ  informoval poslancov , že v požiarnej zbrojnici je problém s funkčnosťou veľkých 
brán pri otváraní a zatváraní. Toto zdržiava hasičov pri výjazde na zásah. Poslanci preto schválili 
nákup a inštaláciu elektrických brán na požiarnu zbrojnicu v sume do 6000,-€ 
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 8b) bolo prijaté Uznesenie  č. 8/2021 

 
 
c)  Kompostéry 
  Starostka  oboznámila poslancov s tým, že schválený nákup kompostérov sa už zrealizoval a 
kompostéry sú naskladnené   v priestoroch obecnej garáže. Z dôvodu zákazu vychádzania ich zatiaľ 
nie je možné prerozdeliť medzi občanov. Poslanci schválili , že zo sumy 60,-€  za ktorú obec  
kompostér kúpila, majiteľ nehnuteľnosti zaplatí za  kompostér  sumu 10,-€ pri prevzatí kompostéra. 
Zvyšnú časť za kompostér uhradí a znesie obec. 
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 8c) bolo prijaté Uznesenie  č. 8/2021 
 
d) JCB  bager  
 Obec zakúpila JCB bager a dala vyškoliť troch bagristov z toho dôvodu, aby tento stroj bolo 
možné používať podľa potreby či už pre účely obce, alebo na výpomoc pre všeobecný prospech 
občanov. Poslanci schválili platbu na nevyhnutné náklady práce s JCB bagrom vo výške 20,-€ /hodinu 
pre občanov s trvalým pobytom v obci a 30,-€ / hodinu- pre občanov cudzích / bez TP v obci Malčice/ 

Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 8d) bolo prijaté Uznesenie  č. 8/2021 
 
e)  Pozemok pod nehnuteľnosťou  č.s. 342 

 Starostka obce informovala poslancov o požiadavke vlastníka pozemku  pod obecnou 
kuchyňou, Ing. Rudolfa Sinčáka, o výške sumy ktorú požaduje za odpredaj pozemku. OZ  sa bude ešte 
touto záležitosťou zaoberať a vlastník pozemku bude prizvaný na zasadnutie OZ. 
Poslanci vzali túto informáciu na vedomie.  
 

Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 8e) bolo prijaté Uznesenie  č. 8/2021 
 
f) Zrezávanie stromov 
 Starostka informovala poslancov o tom, že na ihrisku TJ  a pri nehnuteľnosti č. 265 sa zrezávali 
stromy, ktoré boli určené pracovníkmi OÚ odbor ŽP na  výrub z dôvodu prestarlosti, alebo 
poškodenia. Výrub sa riešil cez pilčíkov, ktorí majú na tento druh činnosti oprávnenie. 
Pri výrube asistovali pracovníci MOPS a členovia DHZO Malčice. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 8f) bolo prijaté Uznesenie  č. 8/2021 
 
g) Vitamíny a respirátory 
 Ďalšia informácia starostky pre poslancov bola o tom, že v obci sa znovu  rozniesli pre 
každého občana respirátory + pre starších občanov nad 65 rokov, obec zakúpila a  poskytla  vitamíny.  
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 8g) bolo prijaté Uznesenie  č. 8/2021 
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h) Novostavba MŠ 
 Poslanci boli informovaní o tom v akom štádiu je projekt MŠ, teda o podpise zmluvy s MVSR 
a o ďalšom postupe  k realizácii projektu. 
 Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 8h) bolo prijaté Uznesenie  č. 8/2021 
 
ch)  Územný plán obce 
 Starostka  obce informovala poslancov o zadaní požiadavky na vypracovanie Územného plánu 
obce Malčice z dôvodu, že starý územný plán  je už neaktuálny a nekorešponduje  so skutočnými  
potrebami kladenými na rozvoj obce.  
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 8ch) bolo prijaté Uznesenie  č. 8/2021 
   
Na záver boli poslancom ešte raz prečítané schválené   uznesenia č. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 
5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, ktoré tvoria prílohu zápisnice zo dňa 10.03.2021 

Starostka obce Ing. Monika Hamzová, MBA, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 
OZ. 
 
 
 
Overovatelia :   Tomková Marta                        ........................................ 
                Koloži Miroslav                         ........................................ 
 
 
 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

               starostka obce 
 
 


