
                                                     

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 
 
 

Uznesenie č. 26/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 Program  zasadnutia OZ :  

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. SYNOT TIP,a.s. – žiadosť  
9. Rôzne, diskusia     
10.  Záver 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 
  
 
 

 
Uznesenie č. 27/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
- Návrhovú komisiu : Duda Michal, Bc. Tancoš Mikuláš 
- Overovateľov : Tancoš Marek, Makula Jaroslav 

 
 
Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 28/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:   
- Plnenie uznesení  prijatých na zasadnutí OZ dňa 9.3.2022 
 
Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 29/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:   
- Stanovisko HKO  k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2021 
 
Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

 
Uznesenie č. 30/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
– Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 31/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
– Informáciu HKO o rozpočte obce  
 

Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 32/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
–    Správu o hospodárení  v ZŠsMŠ , Hlavná 175, 072 06 Malčice, za kalendárny rok 2021. 
 

Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

Uznesenie č. 33/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas:   
-s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke : Večierka, Nová 87, 072 06 Malčice  

 
Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

Uznesenie č. 34/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
a) predlženie čerpania Municipálneho Kontokorentného úveru- Superlinka  č. 22/006/16  
zo dňa 24.06.2016 .  
a) 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.  
 

Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

Uznesenie č. 35/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
- Potravinovú výpomoc -nákup základných potravín v hodnote 50,-€  prexxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 36/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
–  žiadosť p. xxxxxxxxxxxxx  o vyplatenie ušlej mzdy 
 

Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 37/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
- Usporiadanie akcie „ Dni obce „ v termíne 20. a 21. 8.2022 
 
Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 

                                                                                                        starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 38/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
–  informáciu starostky obce o stave projektu „Novostavba MŠ“ 
 

Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

 
 

Uznesenie č. 39/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
–    zámer  projektu  odkanalizovania obce Malčice  a Hradištská Moľva .  

 
 

Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 40/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
–  informáciu starostky obce o stave rozpracovanosti projektov na vybudovanie a opravu 
chodníkov v obci a chodníkov na cintoríne 
 

Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 41/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
–    zámer  rekonštrukcie Domu smútku na miestnom cintoríne  
 
Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

Uznesenie č. 42/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 09.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
–     spolufinancovanie  projektu „ Dobudovanie  amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci 
projektu EURÁ Z EURA V OBCI  MALČICE, „ vo výške min. 3.334,-€ 
 
Overovatelia :  Tancoš Marek           ........................................... 
  
  Makula Jaroslav        .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

                   
                   


