
                                                    

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 10.03.2021 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 

Uznesenie č. 1/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 10.03.2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

 Program  zasadnutia OZ :  
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   
Overovatelia : Tomková Marta                    ............................ 

 Koloži Miroslav                       ............................ 
         .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

                            starostka obce 
 

Uznesenie č. 2/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 10.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
Do návrhovej komisie  :   Drotár Milan, Bc. Mikuláš Tancoš 

Za overovateľov zápisnice  : Tomková Marta, Koloži Miroslav 
  

Overovatelia : Tomková Marta                    ............................ 
 Koloži Miroslav                     ............................ 
                                                                                    .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

                            starostka obce 
 

Uznesenie č. 3/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 10.03.2021 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

- Plnenie uznesení zo zasadnutia OZ dňa 10.12.2020 
  

Overovatelia : Tomková Marta                    ............................ 
 Koloži Miroslav                     ............................ 
         .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

                            starostka obce 
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Uznesenie č. 4/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 10.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo : 
a) schvaľuje:   

- Prerozdelenie zvyšných prostriedkov z vyúčtovania MOM medzi členov DHZ, ktorí asistovali 
pri zabezpečení prevádzky  MOM 

b) berie na vedomie : 
      -     Informáciu o činnosti MOM v obci Malčice 

  
Overovatelia : Tomková Marta                    ............................ 

 Koloži Miroslav                     ............................ 
                                                                                    .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 5/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 10.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
- Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie  od 01.03.2021 do 31.08.2021 

  
Overovatelia : Tomková Marta                    ............................ 

 Koloži Miroslav                     ............................ 
                                                                                    .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

                            starostka obce  
      
 

Uznesenie č. 6/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 10.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  za rok 2020 

  
Overovatelia : Tomková Marta                    ............................ 

 Koloži Miroslav                     ............................ 
                                                                                    .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

                            starostka obce   
 
 

Uznesenie č. 7/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 10.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
- Dotáciu  obce pre DHZ Malčice  vo výške 3.000,-€. 

  
Overovatelia : Tomková Marta                    ............................ 

 Koloži Miroslav                     ............................ 
                                                                                    .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

                            starostka obce         
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Uznesenie č. 8/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 10.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo :   
1./  zamieta: 
- navýšenie finančných prostriedkov na rok 2021  pre školskú jedáleň pri ZŠsMŠ Malčice  
 
2./ schvaľuje :  
a) – zakúpenie a inštaláciu elektrických brán do požiarnej zbrojnice  v sume do 6.000,-€ 
b) – platbu majiteľa nehnuteľnosti za jeden kompostér vo výške 10,- €,  dorovnávaciu sumu 50,-€  
        znáša obec 
c) – platbu za nevyhnutné náklady pre práce s JCB bagrom :  
        - sumu 20,-€  na  hodinu  pre občanov s TP v obci Malčice 
        - sumu 30,-€ na hodinu pre občanov bez TP v obci Malčice  
 
 3./berie na vedomie: 
a) informáciu vlastníka pozemku pod nehnuteľnosťou č.s.342 o požadovanej výške ceny za odpredaj 
pozemku 
b) informáciu  o zrezávaní stromov 
c) informáciu starostky obce o zakúpení a roznesení respirátorov a vitamínov pre občanov 
d) informáciu starostky o stave projektu MŠ 
e) informáciu starostky o zadaní požiadavky na vypracovanie územného plánu obce 
 
4./ odporúča :  
- kontrolórke obce , aby v spolupráci s ekonómkou ZŠsMŠ prepočítali  a prehodnotili využiteľnosť 
a platy pracovníkov ŠJ 
  

  
Overovatelia : Tomková Marta                    ............................ 

 Koloži Miroslav                     ............................ 
                                                                                    .............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

                            starostka obce            


