
                                                     

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 
 

Uznesenie č. 43/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 Program  zasadnutia OZ :  

1. Otvorenie 
2. Voľba NK a overovateľov 
3. Kontrola uznesení 
4.  Kúpa pozemkov 
5.  Dopravné značenie v obci 
6.  Stacionár – prizvanie vlastníka pozemkov pod budovou  
7. Rôzne, diskusia       
8.  Záver 

 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
Uznesenie č. 44/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
- Návrhovú komisiu : Behun Pavol, Drotár Milan 

- Overovateľov : Tomková Marta, Koloži Miroslav 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

Uznesenie č. 45/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:   
- Plnenie uznesení  prijatých na zasadnutí OZ dňa 09.06.2022 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 46/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo: 
 
1. schvaľuje:   
 
a)- Odkúpenie časti pozemku o výmere 698m2  z CKN parcely č.  169/2, vedenej na LV č. 2333, 
 k. ú. Malčice, na základe geometrického plánu č. 34872728-155/21  zo dňa 06.06.2022 
( novovytvorená parcela  č. 169/4),  pre účely obce, od vlastníkov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
celkovú  sumu  3001,40,-€  na základe znaleckého posudku  č. 38/2022, zo dňa 14.06.2022, 
vypracovaného na základe  objednávky  zo dňa 6.6.2022  znalcom Ing. Juraj Kanóc, Kukučínova 3,071 
01 Michalovce, týkajúce sa odkupu časti CKN  parcely č. 169/2 vedenej na LV č. 2333, k. ú. Malčice 
a zároveň poveruje starostu obce uzavrieť v mene obce ako kupujúceho Kúpnu zmluvu 
  
b) - Odkúpenie časti pozemku o výmere 703 m2  z CKN parcely č.  170/2, vedenej na LV č. 92, k. ú. 
Malčice, na základe geometrického plánu  č.34872728-155/21  zo dňa 06.06.2022 
( novovytvorená parcela  č. 170/4), pre účely obce, od vlastníkov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za celkovú 
sumu 3022,90 € na základe znaleckého posudku  č. 38/2022, zo dňa 14.06.2022, vypracovaného na 
základe  objednávky  zo dňa 6.6.2022  znalcom Ing. Juraj Kanóc, Kukučínova 3, 071 01 Michalovce, 
týkajúce sa odkupu časti CKN  parcely č. 170/2 vedenej na LV č. 92, k. ú. Malčice a zároveň poveruje 
starostu obce uzavrieť v mene obce ako kupujúceho Kúpnu zmluvu   
 
c) -Oplotenie odkúpených pozemkov na náklady obce 
 
2.  neschvaľuje: 
- prenájom pozemku –  časti CKN parcely č. 880/16 k.ú. Malčice , vedenej na LV č. 873, vo vlastníctve  
   obce Malčice, prexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 
 
 

Uznesenie č. 47/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 - Doplnenie dopravného značenia v obci a umiestnenie spomaľovačov na obecných komunikáciach . 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 48/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:   
- Informáciu o pozemkoch pod  a okolo nehnuteľnosti č.s. 342, ktorá je vo vlastníctve obce. 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

 
Uznesenie č. 49/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 -  Úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2022 . 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

 
Uznesenie č. 50/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 -   Obecné zastupiteľstvo obce  Malčice  v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, 
určuje  1 volebný obvod  pre obec Malčice  a Hradištská Moľva , pre voľby   do orgánov samosprávy 
obce pre volebné obdobie r.2022 – 2026.  a  pre voľby   do orgánov samosprávy krajov 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

              

 
Uznesenie č. 51/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 -    Obecné zastupiteľstvo Obce Malčice  v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v znení neskorších predpisov    u r č u j e   počet poslancov  Obce Malčice :   9 ,   pre nové 
volebné obdobie  r. 2022 – 2026  
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 52/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 -     Na základe § 11 ods. 4, písm. i, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , poslanci jednohlasne 
schválili  a    u r č i l i      rozsah výkonu funkcie starostu Obce Malčice na 100%, t.j. úväzok   starostu  
určili na 100 % 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
Uznesenie č. 53/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 -  Nákup zdvíhacej  plošiny  IVECO DAILY , tov.  značka  35C11A , v sume 21.687,60,-€ 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

              

Uznesenie č. 54/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:   
- Informáciu o riešení žiadosti p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sp. č. 209/2022. 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

 
Uznesenie č. 55/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 -   Dotáciu pre TJ Družstevník Malčice vo výške 4.000,-€ 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 56/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 -   Nákup  detských preliezok v celkovej sume do  2.000,-€. 
 
 
Overovatelia :  Tomková Marta           ........................................... 
  
  Koloži Miroslav            .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

                           
                           


