
                                                    

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 

Uznesenie č. 60/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 Program  zasadnutia OZ :  

1. Otvorenie 

2. Voľba NK a overovateľov 

3. Kontrola uznesení 

4.  Cenník služieb - doplnenie 

5. Žiadosť  o výstavbu potravín 

6. DOXXbet 

7. Žiadosť o pridelenie bytu 

8. Dlhodobý prenájom pozemku 

9. Rôzne, diskusia  

10. Záver 
 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

Uznesenie č. 61/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
a) – do návrhovej komisie :   Koloži Miroslav, Pittroff  Karol 
b) – za overovateľov zápisnice  :   Duda Michal, Drotár Milan 
 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

Uznesenie č. 62/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 02.09.2021 
 

Overovatelia :        Duda Michal ........................................... 
  

          Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 63/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
  
- Doplnenie cenníka služieb obce Malčice , zo dňa 08.07.2021 
 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 64/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

- Žiadosť o výstavbu potravín 
 

Overovatelia :        Duda Michal ........................................... 
  

          Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 65/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
  
-  Prenájom bytu č. A2 v 6 BJ č. 165 do 31.12.2022 pre žiadateľa : xxxxxxxxxxxxxxxxx, 072 06 na dobu   určitú 
do 31.12.2022 
 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 66/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
  
-  pokračovanie prevádzkovania  kurzových stávok DOXXbet v predajni rozličného tovaru na adrese   
   Malčice 20 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 67/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:    
 Zriadenie dlhodobého prenájmu do nájmu obce Malčice  na CKN parcely : 

-  č. 178/1- ostatná plocha o výmere 1293 m2 , k. ú Malčice, vedenej na LV č. 332  , ktorá je vo vlastníctve  
Reformovanej kresťanskej cirkvi na  Slovensku, na ktorej je zriadené pohrebisko  

- č. 177/1 -ostatná plocha o výmere 3730 m2,  k. ú. Malčice, vedenej na LV č. 333, ktorá je vo vlastníctve  
Rímskokatolíckej farnosti sv. Štefana Uhorského, Malčice 205,  na ktorej je zriadené pohrebisko 
 

Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 68/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje:   

-  ponuku 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 
 

Overovatelia :        Duda Michal ........................................... 
  

          Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 69/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo 
a)  berie na vedomie:   Správu ZŠsMŠ  o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
     a podmienkach v šk. roku 2020/2021 
b) konštatuje : že Správa ZŠsMŠ  o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
     a podmienkach v šk. roku 2020/2021 , bola podaná  po termíne – oneskorene . 
 

Overovatelia :        Duda Michal ........................................... 
  

          Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 70/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
-  Rekonštrukciu autobusovej zastávky , aby nezasahovala do súkromného pozemku CKN parcely 446/13, 
vedenej na LV č. 2375, k.ú. Malčice. 
 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce                                                                          
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Uznesenie č. 71/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo :  
a) zamieta : poskytnutie finančnej výpomoci pre xxxxxxxxxxxxxxxx 
b) schvaľuje : nákup potravín pre xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v hodnote 50,-€ 
  
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
  
 

Uznesenie č. 72/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

- Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 2/2014 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov  
a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov  za pobyt  v materskej škole , v školskom klube, v školskej 
jedálni a výdajnej školskej jedálni zriadenej na území obce Malčice.  

 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

 
Uznesenie č. 73/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
  

- Otváracie hodiny  pre prevádzku potravín Dominika Tancoša takto :  
Pondelok až sobota : od 6,30 hod. do 21,30 hod. 
Nedeľa : od 8,00 hod.  do 20,00 hod.  

 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
Uznesenie č. 74/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
  
-   Finančný príspevok pre Rímskokatolícku farnosť sv. Štefana Uhorského v Malčiciach na rok 2022 vo výške 
1000.- Eur /slovom: jedentisíceur/ so zapracovaním tejto položky do Rozpočtu obce Malčice  na rok 2022. 
 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 75/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 
Obecné zastupiteľstvo  
a) - berie na vedomie : Žiadosť xxxxxxxxxxxxx o odkúpenie CKN parcely č. 250 , zastavaná plocha a nádvorie , 
                                          o výmere 1036 m2, vedenej na LV č. 873, k. ú. Malčice  

b) – poveruje starostku obce : zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku  na CKN parcelu č. 250, vedenú  
                                             na LV č. 873, k. ú. Malčice. 
 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

   
Uznesenie č. 76/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a odkladá na ďalšie zasadnutie OZ:  
a) -Návrh úpravy rozpočtu ZŠsMŠ na rok 2021 
b) – Návrh  rozpočtu ZŠsMŠ na rok 2022   
 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 77/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :  

- Nákup snežnej radlice k traktoru 
  
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

   
 

Uznesenie č. 78/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 16.11.2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

- Koncoročnú odmenu poslanca  v sume 500,-€ v čistom. 
 
Overovatelia :  Duda Michal ........................................... 
  
  Drotár Milan .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 


