
Obec Malčice

ZÁVERY
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia :

Uznesenie č. 45/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program  zasadnutia OZ :

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

Overovatelia : Tancoš Marek                         ............................
Makula Jaroslav                      ............................

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

starostka obce

Uznesenie č. 46/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Do návrhovej komisie :  Tomková Marta,  Behun Pavol
- Za overovateľov zápisnice a uznesení : Tancoš Marek, Makula Jaroslav

Overovatelia : Tancoš Marek                         ............................
Makula Jaroslav                      ............................

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

starostka obce

Uznesenie č. 47/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 07.07.2021

Overovatelia : Tancoš Marek                         ............................
Makula Jaroslav                      ............................

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



starostka obce
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Uznesenie č. 48/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) zriadenie dočasného elokovaného pracoviska MŠ   na adrese: Vrbnica 25
b) prenájom priestorov pre elokované pracovisko MŠ  od obce Vrbnica za sumu 1,-€/rok
c) podmienky zabezpečenia miezd miezd a materialového zabezpečenia pre elokované pracovisko

MŠ v obci Vrbnica č.25 , v zmluve o spolupráci

Overovatelia : Tancoš Marek                         ............................
Makula Jaroslav                      ............................

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

starostka obce

Uznesenie č. 49/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
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

Overovatelia : Tancoš Marek                         ............................
Makula Jaroslav                        ............................

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

starostka obce

Uznesenie č. 50/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Poskytnutie finančnej výpmoci pre XXXXXXXXXXXX /sp.č.286/2021/, vo výške 162,-€

Overovatelia : Tancoš Marek                         ............................
Makula Jaroslav                        ............................

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

starostka obce



-3-

Uznesenie č. 51/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- žiadosť XXXXXXXXXXXXXX /sp. č. 308/2021/ o poskytnutie finančnej výpomoci

Overovatelia : Tancoš Marek                           ............................
Makula Jaroslav                        ............................

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

starostka obce

Uznesenie č. 52/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- žiadosť XXXXXXXXXXXXXXXX /sp. č. 254/2021/ o zrušenie autobusovej zastávky

Overovatelia : Tancoš Marek                           ............................
Makula Jaroslav                        ............................

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

starostka obce

Uznesenie č. 53/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Informáciu starostky obce o stave bytov v 6 BJ č. 165  a o dezinfekcii a dezinsekcii bytov.

Overovatelia : Tancoš Marek                           ............................
Makula Jaroslav                        ............................

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

starostka obce

Uznesenie č. 54/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-informáciu starostky obce o riešení nelegálnych stavieb na hospodárskom dvore  APD Malčice

Overovatelia : Tancoš Marek                           ............................
Makula Jaroslav                        ............................

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

starostka obce
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Uznesenie č. 55/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a)  Zámer výstavby chodníkov a prístupovej cesty  na cintoríne
b)  Vypracovanie projektovej dokumentácie na chodníky a prístupovú cestu na cintoríne

Overovatelia : Tancoš Marek                           ............................
Makula Jaroslav                        ............................

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

starostka obce

Uznesenie č. 56/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Založenie sociálneho podniku formou s.r.o. , so 100% účasťou obce Malčice

Overovatelia : Tancoš Marek                           ............................
Makula Jaroslav                        ............................

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

starostka obce

Uznesenie č. 57/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Nákup príslušenstva k traktoru  - čelný  nakladač,     v celkovej sume 5.000,-€

Overovatelia : Tancoš Marek                           ............................
Makula Jaroslav                        ............................

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

starostka obce

Uznesenie č. 58/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
-  zriadenie mobilnej aplikácie  pre občanov obce Malčice

Overovatelia : Tancoš Marek                           ............................
Makula Jaroslav                        ............................

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

starostka obce
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Uznesenie č. 59/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 02.09.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2021

Overovatelia : Tancoš Marek                           ............................
Makula Jaroslav                        ............................

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

starostka obce


