
                                                       

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

 
 

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, Behun Pavol 

- HKO – Ing. Marcela Lechmanová 
 
 

Návrh programu :  
1.  Otvorenie 
2. Voľba NK a overovateľov 
3. Kontrola uznesení 
4.  VZN obce Malčice č.1/2022, o určení školského obvodu Základnej školy s materskou 

školou, Hlavná 175, 072 06  Malčice 
5. Správa HKO za rok 2021 
6.  ZŠsMŠ Malčice  - žiadosť  o preplatenie navýšených  finančných  prostriedkov 
7. DOXXBET s.r.o. - žiadosť 
8. DHZ Malčice – žiadosť o dotáciu 
9. Dobudovanie komunikácii v obci 
10. Rôzne, diskusia     
11.  Záver 

 
 
 
 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 

1. Otvorenie  
            Ing. Monika Hamzová, MBA,   privítala poslancov  OZ.       Skonštatovala, že  na zasadnutí sú  

prítomní všetci poslanci,     OZ je teda uznášania schopné.     
K programu rokovania   poslanci nemali žiadne doplnenie ani pripomienky . 

Poslanci schválili navrhnutý program zasadnutia  , bez doplnenia ďalších bodov programu. 
 Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č.   1/2022 

 
 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Behun Pavol a Drotár Milan 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení  : Koloži Miroslav a Pittroff Karol 
 Hlasovanie:  za –9, proti -  0, zdržali sa – 0          
Výsledok : schválené 

K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 2/2021  
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3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2021  
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie 

Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 3/2022 

 
4.  VZN obce Malčice č.1/2022, o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, 
Hlavná 175, 072 06  Malčice 
Obec Malčice  zriadila vysunuté pracovisko  MŠ v obci Vrbnica a preto bolo potrebné zmeniť VZN 
o určení školského obvodu. Poslanci  na základe predloženého návrhu jednohlasne  schválili bez 
pripomienok VZN č. 1/2022, o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Hlavná 
175, 072 06  Malčice. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č.4/2022 
 
5. Správa  z kontrolnej činnosti HKO za rok 2021 
Kontrolórka obce predložila poslancom správu hlavného kontrolóra obce Malčice   za rok 2021 
Poslanci vzali správu HKO na vedomie  
Výsledok : vzaté na vedomie 
K bodu č. 5) bolo  prijaté  Uznesenie č. 5/2022 
 
6. ZŠsMŠ  - žiadosť  o preplatenie navýšených  finančných  prostriedkov 
Dňa 10.02.2022 podala ZŠsMŠ Malčice žiadosť o preplatenie navýšených finančných prostriedkov. 
ZŠsMŠ žiada o preplatenie sumy 7185,55 € . Výška žiadanej sumy zahŕňa sumu vyplateného 
odstupného  a odchodného bývalým zamestnancom školskej jedálne a nedoplatok  za dodávku 
zemného plynu za rok 2021 v MŠ Malčice .  
Poslanci jednohlasne schválili preplatenie tejto sumy  v troch splátkach.   
Výsledok : schválené 
K bodu č. 6) bolo  prijaté  Uznesenie č. 6/2022 
 
7.  DOXXbet &K-BET, s.r.o. – žiadosť  
  Spoločnosť DOXXbet &K-BET, s.r.o. podala dňa 24.01.2022 žiadosť o súhlas  s prevádzkovaním 
kurzových stávok  v prevádzke  „Potraviny u Dominička“  na adrese Malčice 373, 072 06 Malčice / sp. 
č. 81/2022/. Poslanci   jednohlasne súhlasili s umiestnením  kurzových stávok  v prevádzke „Potraviny 
u Dominička“  na adrese Malčice 373, 072 06 Malčice. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok  : Schválené 
K bodu 7 bolo prijaté Uznesenie  č. 7/2022 
 
8.   DHZ Malčice  - žiadosť o poskytnutie dotácie 

DHZ Malčice podala dňa 24.01.2022 do podateľne OcÚ žiadosť o poskytnutie dotácie vo 
výške 4000,-€ na rok 2022.  K predmetnej žiadosti sa vyjadril veliteľ DHZ , ktorý odôvodnil výšku 
požadovanej dotácie. Poslanci jednohlasne schválili dotáciu pre DHZ Malčice vo výške 4000,-€.    

Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 8 bolo prijaté Uznesenie  č.8/2022 
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9.  Dobudovanie komunikácii v obci 
Starostka oboznámila poslancov s možnosťou opravy a dobudovania chodníkov v obci. Jedná sa 
o projekt s názvom : Obec Malčice – dobudovanie komunikácií, kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2021-2.  
Cieľ  projektu je v súlade s platným územným plánom obce. Je to projekt, kde môže obec podať 
žiadosť o nenávratny finančný príspevok a povinné spolufinancovanie projektu obcou je min. 5% 
z celkových oprávnených výdavkov.  Prínosom tohto projektu je zabezpečenie chodníkov aj v častiach 
obce, kde doposiaľ obec vybudované chodníky nemá, čo by výrazne prispelo k bezpečnosti občanov.  
Poslanci jednohlasne schválili :  
a)  predloženie  ŽoNFP na SO OPĽZ -MV SR, pričom ciele projektu  sú v súlade  s platným programom 
    rozvoja obce a platným územným  plánom obce 
b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených   
    výdavkov 
c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu 
    a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu č. 9 bolo prijaté Uznesenie č. 9/2022  
 
10. Rôzne, diskusia 
 
a) Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra  obce Malčice na obdobie od 01.03.2022  
    do 31.08.2022 
    Ing. Marcela Lechmanová , HKO predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti  
hlavného kontrolóra  obce Malčice na obdobie od 01.03.2022 do 31.08.2022. Poslanec Koloži 
Miroslav navrhol doplniť do predloženého plánu kontrolnej činnosti aj kontrolu inventarizácie 
majetku v ZŠsMŠ Malčice . 
Poslanci schválili doplnený návrh plánu  kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra  obce Malčice na 
obdobie od 01.03.2022 do 31.08.2022. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 a) bolo prijaté Uznesenie  č. 10/2022 
 
b) Úprava rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2022 
 Na návrh kontrolórky obce poslanci schválili úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením  
č. 1/2022 
 Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené 

K bodu 10b) bolo prijaté Uznesenie  č. 11/2022 
      
c)  Žiadosť o pridelenie bytu 
 Dňa 18.01.2022 xxxxxxxxx doručila do podateľne OcÚ žiadosť /č.sp. 62/2022/ o pridelenie 
bytu v 6BJ č. s. 165.  
Touto žiadosťou sa zaoberala bytová komisia. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie 
z dôvodu prílivu utečencov z Ukrajiny, obec ponecháva  tento byt pre účely CO. Poslanci vzali túto 
žiadosť na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie                                          
K bodu 10 c) bolo prijaté Uznesenie  č. 12/2022 
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d) Žiadosť o schválenie otváracích hodín 
 Dňa  07.03.2022 p. Marek Tancoš, Malčice 87 doručil na OcÚ žiadosť o schválenie otváracích 
hodín pre novovytvorenú prevádzku predajne potravín na adrese Malčice 87. 
Poslanci  schválili otváracie hodiny podľa predloženého návrhu  takto :  

- Pondelok až v piatok : od 6,00 hod. do 21,30 hod. 
- Sobota    :                    od 7,30 hod. do 21,30 hod.  
- Nedeľa    :             od 7,30 hod. do 19,00 hod.  

Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10d) bolo prijaté Uznesenie  č. 13/2022 
 
e)  Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci   
 Dňa 08.02.2022 podala p.xxxxxxxxxxxx    do podateľne OcÚ   Žiadosť o poskytnutie 
jednorazovej finančnej pomoci  /sp. č. 121/2022/. 
Nakoľko žiadosť nebola dostatočne zdokladovaná, poslanci vzali túto žiadosť na vedomie a žiadateľka 
má predložiť do najbližšieho zasadnutia OZ príjmy a výdavky za všetkých rodinných príslušníkov 
žijúcich v rodinnom dome  Hradištská Moľva č. s. 29  
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 10e) bolo prijaté Uznesenie  č. 14/2022 
 
f) SSOŠ Nová cesta – oznámenie o ukončení nájomného vzťahu 
  SSOŠ Nová cesta, Malčice 265 predložila na zasadnutie OZ dňa 16.02.2022 /sp. č. 138/2022, 
oznámenie  o ukončení nájomného vzťahu s obcou Malčice, ku dňu 31.03.2022,  z priestorov 
obecného majetku Malá sála, Malčice 343.  Poslanci jednohlasne  schválili : 
a) – ukončenie nájomného vzťahu  z priestorov Malej sály ku dňu 31.03.2022 
b) – odkúpenie časti zariadenia kuchyne podľa potrieb obce 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 f) bolo prijaté Uznesenie  č. 15/2022 
 
g)  Žiadosť – Tokárová Kvetoslava 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx , Hatalov 127, podala dňa 05.01.2022 do podateľne OU Malčice žiadosť 
o dlhodobý prenájom časti parcely  CKN 880/16 vedenej na LV č. 873 / sp. č.  9/2022/ za účelom 
prevádzkovania predajne potravín formou kontajnerovej stavby.   
Vzhľadom k tomu,  že  prebieha územné a stavebné konanie , predmetom ktorého má byť  vydanie 
stavebného povolenia na umiestnenie stavby: kontajnerová stavba – predajňa potravín, poslanci 
obecného zastupiteľstva  predmetnú žiadosť považujú toho času za predčasnú. V dôsledku čoho ju 
vzali na vedomie. Žiadosťou sa budú poslanci zaoberať, keď bude vydané právoplatné stavebné 
rozhodnutie.  
Výsledok : vzaté na vedomie  
K bodu 10 g) bolo prijaté Uznesenie  č. 16/2022 
 
h)  Žiadosť o umiestnenie Z – BOX    

  Spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o.  oslovila starostku obce  so  žiadosťou o umiestnenie  
 Z -BOXu – jedná sa o zmluvu o dlhodobom prenájme plochy do užívania  o výmere 1,36 m2 pri 
budove OcÚ Malčice  č.s. 356. 
Poslanci súhlasili s dlhodobým prenájmom plochy na umiestnenie Z-BOXu pri budove OcÚ Malčice  
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 h) bolo prijaté Uznesenie  č. 17/2022 
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ch. Sociálny podnik 
 Starostka informovala poslancov o činnosti v novovzniknutom sociálnom podniku , kde sú už 
urobené prvé zmluvy so zamestnancami.  Sociálny podnik je dcérska spoločnosť obce Malčice a  
bude vykonávať popri inej činnosti aj  zemné práce a preto poslanci  schválili do dlhodobého 
prenájmu sociálneho podniku  techniku vo vlastníctve obce,  ako je traktor, báger s príslušenstvom , 
mulčovač, radlica,  dodávka a  vlečky . 
Nájomné za prenájom techniky sociálnemu podniku poslanci schválili  vo výške 1,-€ na dobu 1 roka  
od podpisu zmluvy o dlhodobom prenájme. Zároveň poslanci schválili pre sociálny podnik  vstupnú 
rezervu  pre prípad potreby vo výške 5000,-€. 
Poslanci jednohlasne  schválili : 
a) – dlhodobý prenájom techniky vo vlastníctve obce ako je traktor, báger s príslušenstvom ,  
       mulčovač, radlica,   dodávka a  vlečky  pre sociálny podnik obce Malčice 
b) – Nájomné  vo výške 1,-€ na obdobie jedného roka od podpisu zmluvy o prenájme ,  za prenájom  
        techniky  pre sociálny podnik  
c) – vstupnú rezervu pre sociálny podnik vo výške 5000,-€    
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 ch) bolo prijaté Uznesenie  č. 18/2022 
 
i. Vybavenie zdevastovaného bytu B3 v 6BJ č. 165 
 Poslanci boli oboznámený so stavom neprenajatého  bytu č. B3 v 6BJ č.165. Po tom ako 
pracovníci deratizérskej  spočnosti vyhodili základne vybavenie bytu ako je napr. kuchynská linka, 
ostal tento byt ako holobyt. Je preto potrebné vybaviť tento byt základným vybavením ako je 
kuchynská linka, drez, plynový sporák ,digestor, podlaha a pod. Poslanci súhlasili so zabezpečením 
základného  vybavenia bytu .  
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 i) bolo prijaté Uznesenie  č. 19/2022 
 
j. Dom smútku – nacenenie okien 
 Už na predchádzajúcich zasadnutiach sa poslanci zaoberali havarijným stavom   domu smútku 
na miestnom cintoríne.  Starostka sa dohodla s poslancami , že v rámci prieskumu trhu dá trom 
spoločnostiam naceniť výmenu okien a dverí  domu smútku.  
 Poslanci schválili výmenu okien a dverí na dome smútku. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 j) bolo prijaté Uznesenie  č. 20/2022 
 
k. Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 1/2021 O určení výšky dotácie  na prevádzku  a mzdy  na dieťa MŠ 
Malčice pracoviska MŠ Vrbnica  č. 25 a školskej jedálne , ktoré sú súčasťou ZŠsMŠ, Hlavná 175, 
Malčice . 
 Poslanci na základe návrhu schválili jednohlasne dodatok č. 1/2022 k VZN č. 1/2021 O určení 
výšky dotácie  na prevádzku  a mzdy  na dieťa MŠ Malčice pracoviska MŠ Vrbnica  č. 25 a školskej 
jedálne , ktoré sú súčasťou ZŠsMŠ, Hlavná 175, Malčice . 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 k) bolo prijaté Uznesenie  č. 21/2022 
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l. Miestna občianska poriadková služba Malčice  
 Starostka prerokovala s poslancami  nákup osobného motorového vozidla  DÁCIA   DuSTER 
v rámci oprávnených výdavkov projektu s názvom Miestna občianska poriadková služba Malčice , 
operačný program : Ľudské zdroje,  kód výzvy  : 312083BIF6. Poslanci jednohlasne schválili : 
a) -  kúpu motorového vozidla Dácia Duster v celkovej sume 20.942,32 € rozloženej na 48 splátok po  
        357,59€  a 20% akontáciu vo výške 3778,-€ , v rámci projektu s názvom Miestna občianska  
        poriadková služba Malčice , operačný program : Ľudské zdroje,  kód výzvy  : 312083BIF6. 
b) -  spolufinancovanie obce vo výške 5% z celkovej sumy . 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 l) bolo prijaté Uznesenie  č. 22/2022 
 
m. Zabezpečenie techniky  
 Poslanci sa už na predchádzajúcich zasadnutiach vyjadrili , že bude potrebné k zakúpenému 
traktoru a JCB bágru zabezpečovať postupne doplnkové príslušenstvo ako je napríklad hydraulický  
vrták , hadice a pod. . Poslanci schválili nákup príslušenstva k traktoru a JCB bágru. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 m) bolo prijaté Uznesenie  č. 23/2022 
 
n. Diskusia 
1.) V diskusii sa poslanci informovali o stave v akom je Novostavba MŠ a zároveň o stave pozemku na 
ktorom má nová budova MŠ stáť.  Zároveň sa poslanci informovali, kto užíva garáže pri pošte.  
Starostka informovala poslancov, že sa už pracuje na odkúpení časti pozemkov od súkromníkov, na 
ktorých bude stáť  spojovacia cesta medzi budovou základnej školy a novou budovou materskej školy.  
Čo sa týka budovy garáži pri pošte, obec dala zamerať túto budovu, aby sme zistili , či nezasahuje do 
cudzieho pozemku. Zameraním sa zistilo, že budova je postavená na obecnom  pozemku 
a nezasahuje do cudzieho pozemku. Čo sa týka využitia, poslanci informovali, že túto budovu využíva 
súkromná  
osoba  bez nájomného vzťahu. Vzniesli preto požiadavku, aby sa na najbližšie zasadnutie OZ prizval 
pán Imrich Kalhous, ktorý údajne využíva túto stavbu. Poslanci navrhli  prizvať P. Kalhousa Imricha na 
najbližšie zasadnutie OZ. Zároveň sa poslanci dohodli, že v rámci kontroly obecného majetku sa 
všetci poslanci zúčastnia aj kontroly priestorov garáži pri pošte . Poslanci schválili fyzickú kontrolu  
stavu obecných objektov , za účasti všetkých poslancov. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 n/1) bolo prijaté Uznesenie  č. 24/2022 
 

 
2.) Starostka obce  informovala poslancov o ponuke zo  ŠÚ SR na darovanie vozidla  
    škoda fabia combi  červenej farby,  pre potreby obce  , ktoré štatistika vyradzuje zo svojho stavu.   
Poslanci uvítali túto ponuku a jednohlasne súhlasili s prijatím daru zo ŠÚSR pre obec a to osobného 
automobilu škoda fabia combi. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 n/2) bolo prijaté Uznesenie  č. 25/2022 
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13. Záver  
 Po prerokovaní všetkých bodov programu  zapisovateľka ešte raz prečítala prijaté uznesenia 
 č. 1/2022 až 25/2022.  Poslanci prijaté uznesenia odobrili . Starostka poďakovala prítomným za účasť 
a ukončila zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
Overovatelia : Koloži Miroslav              ........................................... 
  
                         Pittroff Karol                    ..........................................  
 
 
 
 
 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

                starostka obce 


