
                                                       

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 11.08.2022 

 
 

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 – prišiel pred prerokovaním bodu č. 4 
- HKO – Ing. Marcela Lechmanová 

 
  

Návrh programu :  
1.  Otvorenie 
2. Voľba NK a overovateľov 
3. Kontrola uznesení 
4. Príprava  osláv na dni 20. - 21.08.2022  
5. Rôzne, diskusia       
6.  Záver 

 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 
1. Otvorenie  

             Starostka obce ,  Ing. Monika Hamzová, MBA,   privítala poslancov  OZ.       Skonštatovala, 
že  na zasadnutí sú prítomní ôsmi  poslanci,     OZ je teda uznášania schopné. 
Starostka predložila poslancom návrh programu rokovania.  Poslanci jednohlasne odsúhlasili 
navrhnutý program zasadnutia bez doplňujúcich návrhov. 

 Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č.   57/2022 

 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Koloži Miroslav, Tancoš Marek 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení   : Pittroff Karol, Makula Jaroslav 
Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 58/2022  
 

3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení prijatých na  zasadnutí OZ dňa 29.06.2022 
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 59/2022 
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4. Príprava osláv  
 Poslanci na zasadnutí OZ dňa 9.6.2022,    Uznesením č. 37/2022 schválili usporiadanie akcie „Dni 
obce“ v termíne 20. – 21. 8. 2022. Oslavy budú zahŕňať aj 130. výročie založenia DHZ v obci  
 a 100. výročie založenia TJ Malčice.  Poslanci spoločne so starostkou pripravili a odkonzultovali 
podrobný návrh rozpočtu na finančné zabezpečenie osláv. Tento návrh zahŕňa  občerstvenie, platby 
za amfiteáter, platby za súbory, za hudbu, za dekorácie, za ocenenia a plakety  futbalistom, za 
ocenenia a plakety hasičom, guľáš a občerstvenie pre občanov obce , nápoje, zabezpečenie recepcie 
pre hostí, kvety, zapožičanie lavičiek, nákup kameninového a podkladového  materiálu  a terénne 
úpravy. 
Po nastavení predpokladaných jednotlivých položiek, poslanci schválili na prípravu osláv v dňoch 20. 
a 21. augusta 2022, finančné zabezpečenie v sume 26.000,-€ 
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 
 K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č. 60/2022 
  
5. Rôzne, diskusia 
a) ZŠsMŠ  - Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov  
    s účinnosťou od 01.09.2022 

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov  
s účinnosťou od 01.09.2019 sú navrhnuté Ministerstvom školstva , vedy, výskumu  a športu SR , 
v tabuľke , ktorá tvorí prílohu zápisnice.  Poslanci schválili  Dodatkom č. 2 k VZN č. 2/2014 pre MŠ 
Malčice  /- veková kategória  od 2 do 6 rokov/ a pre ZŠ Malčice / veková kategória od 6 do 11 rokov 
a od 11 do 15 rokov / 3. finančné pásmo na nákup potravín  na jedno jedlo podľa vekových kategórii 
stravníkov. 
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 5a) bolo prijaté Uznesenie č. 61/2022  
 
b) Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci 
 Dňa 09.08.2022 doručila do podateľne OcÚ p. xxxxxxxxxxxxx ,  žiadosť o poskytnutie 
finančnej pomoci / sp. č. 377/2022/ 
Poslanci prerokovali túto žiadosť  a schválili nákup školských potrieb pre 7 detí.  
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 5b) bolo prijaté Uznesenie č. 62/2022  
 
c) Žiadosť o odkúpenie pozemkov 
 Do podateľne OcÚ boli doručené žiadosti o odkúpenie pozemkov a to :  
- xxxxxxxxxxx, - sp. č. 346/2022 – doručené 11.07.2022 – CKN parcela č. 880/12, LV 873, 
                                     k.ú. Malčice 
- xxxxxxxxxxx - sp. č. 367/2022 – doručené 01.08.2022 – CKN parcela č. 243,  k.ú. Malčice 
- xxxxxxxxxxxx- sp. č. 371/2022 – doručené 03.08.2022 – CKN parcela č. 243,  k.ú. Malčice 
Poslanci vzali tieto žiadosti na vedomie. Žiadosťami sa budú zaoberať  v budúcnosti.  
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 5c) bolo prijaté Uznesenie  č. 63/2022 
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6. Záver 
Po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľka ešte raz prečítala prijaté uznesenia č. 
57/2022, 58/2022, 59/2022,60/2022,61/2022, 62/2022 a 63/2022, poslanci ich odobrili a starostka 
poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
 
 
  
 
Overovatelia :  Pittroff Karol              ........................................... 
  
                          Makula Jaroslav         ...........................................  
 
 
 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

                starostka obce 


