
                                                    

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á V E R Y  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.07.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia: 

 
 
 

Uznesenie č.90/2019 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.07.2019 

 
Obecné zastupiteľstvo : 
1)  Schvaľuje: 
a)  Program zasadnutia OZ :  

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia  uznesení 
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o určení výšky mesačného príspevku od zákonných 

zástupcov detí, žiakov a dospelých na pobyt v MŠ na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ 
a nákladov na činnosť školského klubu detí ktorého zriaďovateľom je obec Malčice 

4. Kontrolór obce 
5. Záverečná správa o vecnom poznatku audítorky 
6. Dotácia TJ 
7.  Rôzne, diskusia 
8.   Záver 
 

b) Návrhovú komisiu v zložení: Pittroff Karol, Tancoš Marek 
 
c) Overovateľov: Tancoš Mikuláš, Drotár Milan 
 
Hlasovanie:  za:             7 
          Proti:         0 
         Zdržali sa : 0 
Výsledok : schválené 
 
Overovatelia :  Duda Michal  ........................................ 
              Drotár Milan       ........................................ 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
               starostka obce 
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            Uznesenie č.91/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.07.2019 
 
 Obecné zastupiteľstvo : 
- berie na vedomie:  -  plnenie uznesení zo zasadnutia OZ dňa 18.06.2019 
 
Overovatelia :  Duda Michal  ........................................ 
              Drotár Milan       ........................................ 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
               starostka obce 

 
 
     Uznesenie č.92/2019 
                     zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.07.2019 
 
 Obecné zastupiteľstvo : 
Schvaľuje: 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014 o určení výšky mesačného príspevku od zákonných 
zástupcov detí, žiakov a dospelých na pobyt v MŠ na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ a nákladov na 
činnosť školského klubu detí ktorého zriaďovateľom je obec Malčice  
Hlasovanie:  za:             7 
          Proti:         0 
         Zdržali sa : 0 
Výsledok : schválené 
 
 Overovatelia :  Duda Michal  ........................................ 
              Drotár Milan       ........................................ 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
               starostka obce 
 

                                                             Uznesenie č.93/2019 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.07.2019 

 
 Obecné zastupiteľstvo : 
Schvaľuje: 
- za kontrolóra obce Ing. Marcelu  Lechmanovú, bytom Humenská 9 , Michalovce 
Hlasovanie:  za:            4 
          Proti:         0 
         Zdržali sa : 3 
Výsledok : schválené 
  
Overovatelia :  Duda Michal  ........................................ 
              Drotár Milan       ........................................ 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
               starostka obce 
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     Uznesenie č.94/2019 
                         zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.07.2019 
 
 Obecné zastupiteľstvo : 
- berie na vedomie :  informáciu audítorky o vecnom poznatku z prevedenej zisťovacej služby 
 
Overovatelia :  Duda Michal  ........................................ 
              Drotár Milan       ........................................ 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
               starostka obce 

 
  
                                                                Uznesenie č.95/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.07.2019 
 

 Obecné zastupiteľstvo : 
Schvaľuje: - dotáciu pre TJ Družstevník vo výške 3000,-€ 
Hlasovanie:  za:             6 
          Proti:         0 
         Zdržali sa : 1 
Výsledok : schválené 
 
Overovatelia :  Duda Michal  ........................................ 
              Drotár Milan       ........................................ 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
               starostka obce 

 
  
                  Uznesenie č.96/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.07.2019 
 
 Obecné zastupiteľstvo : 
1.  Schvaľuje:  
- Nákup traktorovej kosačky v sume do výšky 2700,-€ 
Hlasovanie:  za:             7 
          Proti:         0 
         Zdržali sa : 0 
Výsledok : schválené 
 
2. Zamieta :  
a) – žiadosť o pridelenie bytu pre XXXXXXXXXXXXXXXX  
b) – žiadosť o pridelenie bytu pre XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Hlasovanie:  za:             0 
          Proti:         7 
         Zdržali sa : 0 
Výsledok : zamietnuté 
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3. Berie na vedomie :  
a) – správu stavebnej komisie k žiadosti XXXXXXXXXXXXXXX o prípojku plynu 
b) – správu stavebnej komisie k žiadosti XXXXXXXXXXXXXXXXX  o prípojku plynu 
c) – správu komisie pre životné prostredie k riešeniu vyhadzovania smetí na cintoríne 
d) – žiadosť Ing. Jozefa Semeša sp. č. 484/2019 
e) – opravu Uznesenia č. 79/2019 zo zasadnutia OZ dňa 24.05.2019 
f) – informáciu starostky obce o úprave priestoru pri nehnuteľnosti č. 205 
 
  
  
Overovatelia :  Duda Michal  ........................................ 
              Drotár Milan       ........................................ 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
               starostka obce 


