
                                                       

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

 
 

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. Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu  obce za rok 2021 
5. Záverečný účet obce Malčice za rok 2021 
6. Úprava rozpočtu  
7.  ZŠsMŠ  - správa o hospodárení  v ZŠsMŠ za kalendárny rok 2021 
8. DOXXBET s.r.o. - žiadosť 
9. SYNOT TIP,a.s. – žiadosť  
10. Rôzne, diskusia     
11.  Záver 

 
 
 
 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 
1. Otvorenie  

             Starostka obce ,  Ing. Monika Hamzová, MBA,   privítala poslancov  OZ.       Skonštatovala, 
že  na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci,     OZ je teda uznášania schopné. 
Starostka predložila poslancom návrh programu rokovania. V programe bola zahrnutá  pod bodom č. 8  
žiadosť Doxxbet s.r.o.. K vybaveniu  tejto žiadosti nie je potrebné  predloženie na OZ , starostka navrhla 
stiahnutie žiadosti z programu OZ a posunula vybavenie žiadosti na ekonomické oddelenie. 
Poslanci schválili navrhnutý program zasadnutia s navrhnutou zmenou . 

 Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č.   26/2022 

 
 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Duda Michal  a Bc. Mikuláš Tancoš 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení  :Tancoš Marek a Makula Jaroslav 

 Hlasovanie:  za –9, proti -  0, zdržali sa – 0          
Výsledok : schválené 

K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 27/2022  
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3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení prijatých na  zasadnutí OZ dňa 09.03.2022 
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 28/2022 

 
4.   Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu  obce za rok 2021 
Kontrolórka obce predložila poslancom stanovisko kontrolóra obce Malčice  k návrhu Záverečného 
účtu obce  za rok 2021 
Poslanci vzali stanovisko HKO na vedomie  
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č.29/2022 
 
5.  Záverečný účet Obce Malčice  za rok 2021 
Poslanci  boli oboznámení so Záverečným účtom Obce Malčice  za rok 2021, ktorý jednohlasne 
schválili bez výhrad. 
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 
K bodu č. 5) bolo  prijaté  Uznesenie č. 30/2022 
 
6. Úprava rozpočtu 
 Kontrolórka obce  informovala poslancov o potrebe presunov v rozpočte. Poslanci vzali informáciu 
na vedomie a zaoberať sa úpravou rozpočtu budú až na nasledujúcom zasadnutí OZ- 29.06.2022 
Výsledok : vzaté na vedomie 
K bodu č. 6) bolo  prijaté  Uznesenie č. 31/2022 
 
7.  ZŠsMŠ  - správa o hospodárení  v ZŠsMŠ za kalendárny rok 2021 
ZŠsMŠ  podala dňa 20.04.2022  do podateľne OcÚ Správu o hospodárení  v ZŠsMŠ za kalendárny rok 
2021. Poslanci sa oboznámili s predloženou správou a vzali ju na vedomie.  
Výsledok  : Vzaté na vedomie 

K bodu 7 bolo prijaté Uznesenie  č. 32/2022 
 
8.   SYNOT TIP a.s. – žiadosť   
Spoločnosť SYNOT TIP a.s.   podala dňa 20.04.2022 žiadosť o súhlas  s prevádzkovaním kurzových 
stávok  v prevádzke  „Večierka “  na adrese Malčice 87, 072 06 Malčice / sp. č. 247/2022. Poslanci   
jednohlasne súhlasili s umiestnením  a prevádzkovaním kurzových stávok  v prevádzke „Večierka“  na 
adrese Malčice 87, 072 06 Malčice. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok  : Schválené 
K bodu 8 bolo prijaté Uznesenie  č. 33/2022 
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9. Rôzne, diskusia 
a) Municipálne úvery 
1) Starostka obce informovala poslancov o dni splatnosti Kontokorentného úveru - Superlinka  zo dňa 
24.06.2016. Z dôvodu, že sa blíži termín splatnosti kontokorentného  municipálneho úveru – 
„SUPERLINKA“ , uzatvoreného dňa 24.06.2016, poslanci jednohlasne schválili predlženie 
kontokorentného municipálneho úveru „SUPERLINKA“ č.22/006/16 zo dňa 24.06.2016. 
2)Zároveň poslanci schválili municipálny úver Univerzál vo výške 30.000,-EUR, ktorý bude poskytnutý 
z Prima banky Slovensko, a.s.. OZ zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného 
prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala  ku dňu vykonaného 
prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou 
novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou 
úveru najneskôr do 30.5. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi 
pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude 
úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.  
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 9 a) bolo prijaté Uznesenie  č. 34/2022 
 
b)  xxxxxxxxxxxxxxxxx – žiadosť o poskytnutie potravinovej pomoci 
     Pani xxxxxxxxxxxxxxxxxx podala dňa 14.03.2022 žiadosť  o poskytnutie potravinovej pomoci 
/sp.č. 196/2022/ . Poslanci s prihliadnutím na existenčnú situáciu žiadateľky schválili pre žiadateľku 
nákup základných potravín v hodnote 50,-€.  
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 9b) bolo prijaté Uznesenie  č. 35/2022 
 
c) xxxxxxxxxxxxxx - žiadosť o vyplatenie ušlej mzdy za rok 2018-2019 
          Pán xxxxxxxxxxxxxxx doručil dňa 23.03.2022 do podateľne obce Žiadosť o vyplatenie ušlej mzdy 
/sp. č. 209/2022/ .  
Poslanci sa dohodli, že je potrebné dať vypracovať  analýzu o nároku na vyplatenie ušlej mzdy a vzali 
žiadosť na vedomie 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 9c) bolo prijaté Uznesenie  č. 36/2022 
      
d) Dni obce  
 Starostka informovala poslancov o zámere usporiadať oslavy „Dni obce „ v termíne  
20.-21.08.2022 
Oslavy obce sa budú konať počas dvoch dní. Starostka dohodla s poslancami OZ  predbežný program 
osláv a poslanci schválili usporiadanie akcie  „Dni obce „. 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 d) bolo prijaté Uznesenie  č. 37 /2022 
 
e) Novostavba MŠ 
  Starostka obce informovala poslancov, že k novostavbe MŠ už bolo ukončené VO 
a v najbližších dňoch bude podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom. Poslanci vzali túto informáciu 
na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 10e) bolo prijaté Uznesenie  č. 38/2022 
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f)  Odkanalizovanie  obce Malčice a časti Hradištská Moľva     
 Starostka  informovala poslancov o jednaní so spoločnosťou VVS, kde sa riešil zámer odkanalizovania  
obce Malčice . Poslanci upozorňovali, aby sa odkanalizovanie obce nerobilo na etapy, ale naraz . 
Všetci sa zhodli na tom, že kanalizácia v obci je veľmi potrebná. Poslanci preto jednohlasne schválili 
zámer odkanalizovania obce Malčice  a Hradištská Moľva .  
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10f) bolo prijaté Uznesenie  č. 39/2022 
 
g) Chodníky v obci a na cintoríne 
  Starostka oboznámila poslancov o stave rozpracovanosti projektov na vybudovanie a opravu 
chodníkov v obci a o riešení projektu chodníkov na miestnom cintoríne.  Poslanci vzali túto 
informáciu na vedomie 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 10 g) bolo prijaté Uznesenie  č. 40 /2022 
 
h)  Dom smútku - rekonštrukcia 
  Z dôvodu havarijného stavu Domu smútku , je nevyhnutná jeho rekonštrukcia  a teda 
starostka dala nezáväzne informatívne naceniť výmenu okien a dverí , čo je cca suma 10.500,-€.  
Na tejto budove je nevyhnutné spevniť aj nosné múry . Poslanci schválili zámer rekonštrukcie Domu 
smútku  
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 h) bolo prijaté Uznesenie  č. 41/2022 
 
ch)  Dotácia SFZ   
 Starostka informovala poslancov o projekte „ Dobudovanie  amatérskej futbalovej 
infraštruktúry v rámci projektu EURÁ Z EURA V OBCI  MALČICE „. 
Finančné prostriedky budú na základe zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom poskytnuté 
z rozpočtu SFZ v maximálnej výške 10.000,-Eur.  Poslanci schválili    spolufinancovanie projektu vo 
výške min. 3334,-€.   
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0 

Výsledok : schválené  
K bodu 10 ch) bolo prijaté Uznesenie  č. 42/2022 
 
13. Záver  
 Po prerokovaní všetkých bodov programu  zapisovateľka ešte raz prečítala prijaté uznesenia 
 č. 26/2022 až 42/2022.  Poslanci prijaté uznesenia odobrili . Starostka poďakovala prítomným za účasť 
a ukončila zasadnutie OZ. 
 
Overovatelia : Tancoš Marek              ........................................... 
  
                          Makula Jaroslav          ..........................................  
 
 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

                starostka obce 


