
                                                     

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 
 
 

Uznesenie č. 1/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 Program  zasadnutia OZ :  

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, a dodatok č.1/2022 k VZN č.1/2021 
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 

 
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 
 

Uznesenie č. 2/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

a) – do návrhovej komisie :    Behun Pavol a Drotár Milan   

b) – za overovateľov zápisnice  :  Koloži Miroslav a Pittroff Karol  
 
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 3/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

- Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2021 
 

Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

  
 

Uznesenie č. 4/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

- VZN č. 1/2022, o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Hlavná 175, 072 
06  Malčice. 

 
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

Uznesenie č. 5/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

-  Správu hlavného kontrolóra obce Malčice za rok 2021 
 

Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
Uznesenie č. 6/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

- Preplatenie navýšených finančných prostriedkov v sume 7.185,55 €  pre ZŠsMŠ Malčice, 
požadovaná suma bude obcou preplatená v troch splátkach. 

 
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 7/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

- Umiestnenie  a prevádzkovanie kurzových stávok  v prevádzke „ Potraviny u Dominička“ na adrese 
Malčice 373 

 
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
Uznesenie č. 8/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

- Dotáciu pre DHZ Malčice vo výške 4.000,-€ 
 

Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
Uznesenie č. 9/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

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. 

 
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
  

Uznesenie č. 10/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malčice na obdobie  od 01.03.2022  
       do 31.08.2022 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 11/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

 – Úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2022 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 12/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

-  Žiadosť o pridelenie bytu – sp. č. 62/2022 
 

Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 13/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

- Otváracie hodiny pre prevádzku potravín na adrese Malčice 87  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. 

  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 
 

Uznesenie č. 14/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

-  Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci – sp. č. 121/2022 
 

Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 15/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

a) – Ukončenie nájomného vzťahu so SSOŠ Nová cesta  z priestorov Malej sály ku dňu 31.03.2022 
b)-  Odkúpenie časti zariadenia kuchyne podľa potrieb obce 
 
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

 
Uznesenie č. 16/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :   

- Žiadosť o dlhodobý prenájom časti CKN parcely č. 880/16,vedenej na  LV č.873 – sp. č. 9/2022 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

 
Uznesenie č. 17/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

 –  Dlhodobý prenájom  plochy pre spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o., na umiestnenie Z-BOXu   
     na základe  „Zmluvy pre umiestnenie   Z-BOXu“ 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
Uznesenie č. 18/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre Sociálny podnik Malčice s.r.o.:   

 a) - Dlhodobý prenájom   techniky vo vlastníctve obce ako je traktor, báger s príslušenstvom ,  
        mulčovač, radlica,  dodávka a vlečky 
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,-€ 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 19/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

 –  zakúpenie základného  vybavenia bytu č. B3 v 6BJ č. 165 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 20/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

 –  nacenenie a výmenu okien a dverí na dome smútku   
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

Uznesenie č. 21/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

 –     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 . 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
Uznesenie č. 22/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

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 . 
  
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 23/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

 –     nákup príslušenstva k traktoru a JCB bágru 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 24/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

 –  Kontrolu  stavu obecných objektov  a obecných budov. 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
Uznesenie č. 25/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

 –  prijatie daru od ŠÚSR  pre obec Malčice a to osobného automobilu zn. Škoda fabia combi   
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav             ........................................... 
  
  Pittroff Karol                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 
 


