
Obec Malčice

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

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. Spolupráca s obcou Vrbnica / dočasné predprimárne vzdelávanie/

5. VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy

Malčice,  pracoviska materskej školy Vrbnica č. 25 a školskej jedálne , ktoré sú súčasťou

Základnej školy s materskou školou, Hlavná 175, Malčice

6. Rôzne, diskusia

7. Záver

Priebeh rokovania zasadnutia OZ :
1. Otvorenie

Starosta obce, Ing. Monika Hamzová, MBA, privítala poslancov OZ a starostu obce Vrbnica
, pána Jaroslava Tokára. Starostka 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.  45 /2021

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení :  Pavol Behun a Marta Tomková
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení  : Marek Tancoš a Makula Jaroslav
Hlasovanie:  za –9, proti -  0, zdržali sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č.  46/2021

3. Kontrola  plnenia uznesení
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ dňa 07.07.2021
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie
Výsledok : vzaté na vedomie
K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 47 /2021
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4. Spolupráca s obcou Vrbnica /dočasné predprimárne vzdelávanie/
Z dôvodu zmeny zákona týkajúceho sa umiestnenia detí predprimárneho vzdelávania  do

zariadení MŠ  a po dohode starostky obce Malčice a starostu obce Vrbnica, obec Malčice zriaďuje
dočasné  elokované pracovisko pre deti MŠ za účelom predprimárneho vzdelávania. Slovo dostal aj
starosta obce Vrbnica, ktorý vysvetlil poslancom dôvod prečo sa obrátil o pomoc na starostku obce
Malčice. Starosta ponúkol obci Malčice prenájom priestorov na zriadenie tohto elokovaného
pracoviska s výškou prenájmu 1,-€ /rok,  energie bude platiť obec Vrbnica a zároveň obec Vrbnica
zabezpečí aj drobné opravy priestorov.   Starostka vysvetlila poslancom, že toto je možnosť na
poskytnutie  ďalších pracovných príležitostí pre občanov obce Malčice, keďže na takéto elokované
pracovisko je potrebné zamestnať ďalších ľudí.
Poslanci jednohlasne schválili:
a) zriadenie dočasného  elokovaného pracoviska MŠ na adrese  Vrbnica 25
b) prenájom priestorov pre elokované pracovisko MŠ od obce Vrbnica za 1,-€/rok
c) podmienky zabezpečenia miezd a materialového zabezpečenia  pre elokované pracovisko  MŠ

Vrbnica 25, v zmluve  o spolupráci
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č. 48/2021

5. VZN 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Malčice ,

pracoviska materskej školy Vrbnica č. 25 a školskej jedálne , ktoré sú súčasťou Základnej školy

s materskou školou, Hlavná 175, Malčice

Na úradnej tabuli obce bol zverejnený 17.08.2021 po dobu 15 dní na pripomienkovanie

návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Malčice ,

pracoviska materskej školy Vrbnica č. 25 a školskej jedálne , ktoré sú súčasťou Základnej školy

s materskou školou, Hlavná 175, Malčice. K danému návrhu neboli v zákonnej lehote prijaté žiadne

pripomienky. Poslanci teda schválili VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na

dieťa Materskej školy Malčice , pracoviska materskej školy Vrbnica č. 25 a školskej jedálne , ktoré sú

súčasťou Základnej školy s materskou školou, Hlavná 175, Malčice  jednohlasne bez pripomienok.

Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu 5 bolo prijaté Uznesenie  č. 49/2021

6. Rôzne
a)  XXXXXXXXXXXXXX – žiadosť oposkytnutie finančnej výpomoci na preplatenie faktúry

XXXXXXXXXXXXXXXX podala dňa 30.07.2021 žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci na
 preplatenie faktúry vo výške 162,-€, za individuálne rehabilitačné cvičenie v centre PROGRES o.z.,
pre postihnuté dieťa / Spis č. 286/2021/. Poslanci jednohlasne schválili jednorázovú finančnú
výpomoc vo výške 162,-€ pre žiadateľku .
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu 6 a) bolo prijaté Uznesenie  č. 50/2021

b) XXXXXXXXXXXX – žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej  výpomoci
XXXXXXXXXXXXX , Malčice č. 245, podala dňa 20.08.2021 ,do podateľne OcÚ , žiadosť

o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci / spis č.308/2021/ . Poslanci vzali túto žiadosť na
vedomie z dôvodu, že k žiadosti neboli priložené žiadne doklady o príjme a výdavkoch žiadateľky.
Výsledok : vzaté na vedomie



K bodu 6 b) bolo prijaté Uznesenie  č. 51/2021
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c) XXXXXXXX – žiadosť o zrušenie autobusovej zastávky
XXXXXXXXXXXXXXX podal dňa 07.07.2021 žiadosť o zrušenie autobusovej zastávky pri čísle

domu 386 / spis č. 254/2021/ . Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie a riešiť sa bude po výsledkoch
zamerania geodetom.
Výsledok : vzaté na vedomie
K bodu 6 c) bolo prijaté Uznesenie  č. 52/2021

d) Stav bytov v 6 BJ č. 165
Starostka informovala poslancov o stave bytov v 6 BJ č. 165 , kde sa vykonala dezinfekcia

a dezinsekcia z dôvodu výskytu švábov a ploštíc. Zároveň sa v byte B2 vymenili vstupné dvere do
bytu z dôvodu , že pôvodné dvere boli zdevastované. Poslanci vzali túto informáciu na vedomie.
Výsledok :  vzaté na vedomie
K bodu 6d) bolo prijaté Uznesenie  č. 53/2021

g) APD Malčice – nelegálne  stavby
Starostka obce informovala poslancov o postupe pri riešení nelegálnych stavieb na

hospodárskom dvore APD Malčice a o riešení tohto problému spolu so spoločným stavebným
úradom Trhovište . Poslanci vzali túto informáciu na vedomie.
Výsledok : vzaté na vedomie
K bodu 6 g) bolo prijaté Uznesenie  č. 54 /2021

h)  Výstavba chodníkov na cintoríne
Starostka informovala poslancov o zámere výstavby chodníkov a prístupovej cesty na

miestnom cintoríne. Poslanci schválili zámer výstavby chodníkov a prístupovej cesty . Zároveň
schválili vypracovanie projektovej dokumentácie na chodníky a prístupovú cestu na cintoríne.
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu 6 h) bolo prijaté Uznesenie  č. 55/2021

ch) Sociálny podnik – zriadenie
Poslancom bol predložený návrh na zriadenie sociálneho podniku vo forme s.r.o., so 100%

vlastníctvom obce Malčice. Starostka vysvetlila poslancom, že toto je cesta, ako zamestnať ďalších
občanov obce a takto znížiť nezamestnanosť v obci . Poslanci schválili založenie sociálneho podniku
-s.r.o. , so 100% účasťou obce Malčice
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu 6ch) bolo prijaté Uznesenie  č. 56/2021

i)  Príslušenstvo k traktoru
Poslanci riešili chýbajúce príslušenstvo k traktoru, ako je napríklad chýbajúci  čelný nakladač.

Poslanci schválili na nákup  čelného nakladača celkovú  sumu  5.000,-€
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu 6 i) bolo prijaté Uznesenie  č. 57/2021

j)  Mobilná aplikácia
Starostka informovala poslancov o možnosti zriadiť v obci mobilnú aplikáciu pre lepšiu

informovanosť občanov. Poslanci schválili zriadenie mobilnej aplikácie v obci jednohlasne.
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu 6j)  bolo prijaté Uznesenie  č. 58/2021

-4-



k)  Úprava rozpočtu
Kontrolórka obce predložila poslancom  návrh na úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením

č. 4/2021. Poslanci schválili jednohlasne  Úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2021.
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu 6 k) bolo prijaté Uznesenie  č. 59 /2021

11. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu  zapisovateľka ešte raz prečítala prijaté uznesenia

č. 45/2021 až 59/2021. Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Overovatelia :  Tancoš Marek  ...........................................

Makula Jaroslav  ..........................................

...........................................
Ing. Monika Hamzová, MBA

starostka obce


