
                                                      

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

 

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

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

Návrh programu :  
1.  Otvorenie 

2. Voľba NK a overovateľov 

3. Kontrola uznesení 
4. VZN obce Malčice, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok cintorína v obci Malčice 

5. Cenník služieb - doplnenie 

6.  Žiadosť  o výstavbu potravín 

7. DOXXbet 

8. Žiadosť o pridelenie bytu 

9. Dlhodobý prenájom pozemku 

10.  Rôzne, diskusia  
11.  Záver 

 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 

1. Otvorenie  
            Ing. Monika Hamzová, MBA,   privítala poslancov  OZ.       Skonštatovala, že  na zasadnutí sú 
prítomní ôsmi  poslanci ,Pavol Behun je ospravedlnený,     OZ je teda uznášania schopné.     

K programu rokovania starostka navrhla vynechať bod č.4- VZN obce Malčice, ktorým sa vydáva 
prevádzkový poriadok cintorína v obci z dôvodu, že ešte neuplynula doba na pripomienkovanie.  

Poslanci schválili program zasadnutia s navrhovanou zmenou, bez doplnenia ďalších bodov 
programu. 
 Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č.   60/2021 

 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

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

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

K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 61/2021  
 

3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ dňa 02.09.2021  
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie 

Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 62/2021 
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4. Cenník služieb – doplnenie   
Poslanci riešili otázku prenájmu  techniky, pracovného lešenia a miestností pre stretnutie pozostalých  
v čase od úmrtia  do času pohrebu a výkopu hrobového miesta v inej obci.  

Na základe zohľadnenia aktuálnych potrieb obce poslanci  schválili  doplnenie Cenníka služieb 
obce Malčice  zo dňa 08.07.2021. 
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 5 bolo prijaté Uznesenie  č. 63/2021 
 
 

6.  Žiadosť o výstavbu potravín – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxxxx podala na zasadnutie OZ“ Žiadosť o výstavbu potravín“ v obci Malčice 
na parcele č. 880/18  / sp. č. 376/2021. Poslanci sa zaoberali  žiadosťou a jednali v znení v akom bola 
žiadosť podaná . Poslanci obecného zastupiteľstva konštatujú, že obecné zastupiteľstvo nemá 
kompetenčnú právomoc    prejednať žiadosť o výstavbu potravín v takom znení ako bola podaná 
a preto poslanci vzali túto žiadosť na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 6) bolo prijaté Uznesenie  č. 64/2021  
  
7.  Žiadosť o pridelenie bytu 
 Pán  xxxxxxxx  podal dňa 10.09.2021 opätovnú žiadosť o pridelenie nájomného bytu v 6BJ č. 
165 / sp.č. 337/2021/. Poslanci na odporúčanie bytovej komisie  súhlasili s prenájmon bytu č. A2 pre 
xxxxxxxxxxx na dobu určitú  do 31.12.2022 
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 7 bolo prijaté Uznesenie  č. 65/2021 
 
8.  DOXXbet  
 Spoločnosť DOXXbet podala žiadosť o opätovné vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok  
v predajni rozličného tovaru na adrese Malčice 20. Poslanci súhlasili  s pokračovaním prevádzkovania 
kurzových stávok DOXXbet v predajni rozličného tovaru  na adrese Malčice 20 

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

Výsledok : schválené 

K bodu 8 bolo prijaté Uznesenie  č. 66/2021 
 
9. Dlhodobý prenájom pozemku 
 Už na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer vybudovania chodníkov 
a prístupovej cesty na cintoríne. K tomu je však potrebné mať vysporiadané vlastnícke a nájomné 
vzťahy k parcelám , na ktorých je plánovaná výstavba chodníkov. Jedná sa o CKN parcelu č. 177/1, k.ú. 
Malčice, vedenú na LV č. 333, ktorá patrí Rímskokatolíckej farnosti sv. Štefana Uhorského, Malčice 
205 a CKN parcelu č. 178/1, k. ú .Malčice, vedenú na LV č. 332, ktorej vlastníkom je Reformovaná 
kresťanská cirkev na Slovensku.  Obec preto požiadala tieto inštitúcie o dlhodobý prenájom vyššie 
uvedených CKN parciel.  Poslanci jednohlasne súhlasili s uzatvorením zmlúv na dlhodobý prenájom 
vyššie uvedených CKN parciel. 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0          
Výsledok : schválené 

K bodu č. 9 bolo prijaté Uznesenie č. 67/2021  
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10.  Rôzne 
a) Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti 
 Starostka informovala poslancov o ponuke na odkúpenie nehnuteľnosti: CKN parciel č. 197/2- 
zastavaná plocha a nádvorie, 197/14- zastavaná plocha a nádvorie a 197/15- zastavaná plocha 
a nádvorie v súhrnnej výmere  956 m2, zapísaných na výpise z LV č. 2309 pre k.ú. Malčice,  
nachádzajúcich sa pri a pod budovou č.s.343. 
Ponuku dal vlastník pozemku xxxxxxxxxxx  opätovne na sumu 5.550,-€ , čo je neakceptovateľné pre 
obec z dôvodu , že znalecký posudok na predmetné CKN parcely je na sumu 3.590,-€ a obec nemôže 
prekročiť hodnotu stanovenú znaleckým posudkom. S poukazom na uvedené poslanci neschválili 
žiadosť o odkúpenie CKN parciel č. 197/2- zastavaná plocha a nádvorie, 197/14- zastavaná plocha a 
nádvorie a 197/15- zastavaná plocha a nádvorie v súhrnnej výmere  956 m2, zapísaných na výpise 
z LV č. 2309 pre k.ú. Malčice . 
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : neschválená ponuka  
K bodu 10 a) bolo prijaté Uznesenie  č. 68/2021 
 
b)   ZŠsMŠ -  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 
      šk. roku  2020/2021. 
Dňa 15.10.2021 bola doručená do podateľne OcÚ  „Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach v šk. roku  2020/2021“ / sp. č. 394/2021. Poslancom bola táto správa 
prečítaná a následne ju poslanci vzali na vedomie. Zároveň poslanci skonštatovali, že správa nebola 
predložená k platnému termínu  do  30.09.2021 a teda bola podaná oneskorene. 
  Výsledok :a) vzaté na vedomie 
                     b) skonštatované, že správa bola podaná oneskorene – po termíne  
K bodu 10b) bolo prijaté Uznesenie  č. 69/2021 
    
c) Výzva na odstránenie neoprávnenej stavby – autobusovej zastávky 
 Advokátska kancelária  JUDr. xxxxxxxxxx, s.r.o, je splnomocnená p. xxxxxxxxxxx k zastupovaniu 
vo veci odstránenia autobusovej zastávky  pri nehnuteľnosti č. 386.  
Dňa 20.09.2021 zaslala advokátska kancelária obci  výzvu na odstránenie predmetnej zastávky.  
Poslanci prejednali predmetnú žiadosť a dohodli sa , že autobusová zastávka sa zrieši zbúraním 
zadnej strany zastávky a následne rekonštrukciou zastávky , aby nezasahovala do pozemku CKN 
parcely č. 446/13k.ú. Malčice vedenej na LV č. 2375 ako zastavaná plocha a nádvorie ,ktorej 
vlastníkom je xxxxxxxxxxxxxx . 
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 10 c) bolo prijaté Uznesenie  č. 70/2021 
 
d) Žiadosť o poskytnutie jednorazovej fin. pomoci  
  Na zasadnutí OZ dňa 02.09.2021 sa prejednávala žiadosť  p. xxxxxxxxxxxxx o poskytnutie 
jednorazovej fin. pomoci /sp. č. 308/2021/. Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie, lebo v žiadosti 
neboli zdokladované príjmy a výdavky žiadateľky.  Žiadateľka dodatočne  doložila požadované 
doklady . Poslanci zamietli poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre xxxxxxxxxxxx a poslanci  
schválili pre žiadateľku xxxxxxxxxxx  nákup potravín v hodnote 50,-€. 
 Hlasovanie : za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1 
Výsledok : a) zamietnuté poskytnutie finančnej výpomoci  
                    b) schválený nákup potravín v hodnote 50,-€ 

K bodu 10 d) bolo prijaté Uznesenie  č. 71 /2021 
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e) ZŠsMŠ – Návrh stravného  a výška doplatku za stravné na školský rok 2021/2022 
    /sp. č. 431/2021/ 
   ZŠsMŠ predložila na zasadnutie OZ „Návrh stravného a výšky doplatku za stravné na školský 
rok 2021/2022“  . Poslanci  na základe návrhu stravného a výšky doplatku za stravné na školský rok 
2021/2022 od ZŠsMŠ  schválili  dodatok   č. 1/2021  k VZN č. 2/2014. 
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 10 e) bolo prijaté Uznesenie  č. 72/2021 
 
 f)  Žiadosť o súhlas na otváracie hodiny  
 xxxxxxxxx podal dňa 15.11.2021 do podateľne OcÚ žiadosť o určenie otváracích hodín 
v predajni potravín / sp. č. 436/2021/. Navrhol otváracie hodiny od  pondelka  do soboty  od 6,30 hod.  
do 21,30 hod. a v nedeľu  od 8,00 hod. do 20,00 hod. Poslanci schválili otváracie hodiny tak, ako boli  
v návrhu žiadosti. 
Hlasovanie : za –8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 10 f) bolo prijaté Uznesenie  č. 73/2021 
 
 g)  Žiadosť o finančný príspevok 
 Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského v Malčiciach podala dňa 16.11.2021  Žiadosť 
o finančný príspevok / sp.č. 437/2021/ vo výške 1.000,.- Eur / slovom: jedentisíceur/. Z dôvodu, že 
v roku 2021 nie je takáto položka zapracovaná do rozpočtu obce, poslanci schválili finančný 
príspevok pre Rímskokatolícku farnosť sv. Štefana Uhorského v Malčiciach na rok 2022 vo výške 
1.000,.- Eur / slovom: jedentisíceur/ s tým, že táto položka bude zapracovaná v Rozpočte obce 
Malčice na rok 2022. 
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 10 g) bolo prijaté Uznesenie  č. 74/2021 
 
 h) Žiadosť o odkúpenie pozemku  

 Dňa  03.11.2021 podal p. xxxxxxxxxxxx do podateľne obce žiadosť o odkúpenie pozemku   . 

Jedná sa o CKN parcelu č. 250 zastavaná plocha a nádvorie, vedenú na LV 873, k.ú. Malčice, 

 o výmere 1036 m2. Poslanci poverili starostku obce aby na tento pozemok dala urobiť znalecký 

posudok . Poslanci vzali žiadosť xxxxxxxxxxxxx na vedomie. 

 Výsledok : vzaté na vedomie 

 K bodu 10 h) bolo prijaté Uznesenie  č. 75/2021 
                                     
 ch)  ZŠsMŠ – návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh úpravy rozpočtu na rok 2021 
  Základná škola s Materskou školou predložila na zasadnutie OZ : 

-  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2021 / sp. 433/2021/  a   
-  Návrh rozpočtu  na rok 2022  /sp.č. 432/2021/ 

Z dôvodu, že bolo málo času na naštudovanie  predložených návrhov, poslanci ich vzali na vedomie 
a zaoberať sa budú rozpočtom na nasledujúcom zasadnutí 
Výsledok : vzaté na vedomie  
K bodu 10ch) bolo prijaté Uznesenie  č. 76/2021 
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i) Nákup snežnej radlice 

Poslanci spolu so starostkou obce riešili  blížiace sa zimné obdobie a s ním spojené odhŕňanie 
snehu po uliciach.  Obec má zakúpený traktor, ktorý sa môže využiť na tento účel, no k vybaveniu 
chýba snežná radlica , aby bola obec sebestačná , čo sa týka zimnej údržby ciest v obci.  
Poslanci schválili nákup snežnej radlice k traktoru.  
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 10 i) bolo prijaté Uznesenie  č. 77/2021  
 
j)  Odmeny poslancov 
 Poslanci prejednali koncoročné odmeny poslancov a schválili koncoročné  odmeny pre 
poslancov na sumu 500,-€ v čistom. 
Hlasovanie : za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 10 j) bolo prijaté Uznesenie  č. 78/2021  
 
k) Sociálny podnik 
 Starostka podala poslancom správu o stave zriaďovania sociálneho podniku v obci 
a o plánovaných činnostiach pre sociálny podnik. 
 
 
11. Záver  
 Po prerokovaní všetkých bodov programu  zapisovateľka ešte raz prečítala prijaté uznesenia 
 č. 60/2021 až 78/2021. Starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
 
 
Overovatelia : Duda Michal  ........................................... 
  
                          Drotár Milan  ...........................................  
 
  
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

               starostka obce 


