
                                                     

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 
 

Uznesenie č. 64/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 Program  zasadnutia OZ :  

1.  Otvorenie 
2. Voľba NK a overovateľov 
3. Kontrola uznesení 
4. Žiadosť ZŠsMŠ 
5. Rôzne, diskusia       
6.  Záver 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                    .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 

 Uznesenie č. 65/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
- do návrhovej komisie : Duda Michal, Makula Jaroslav 
- za overovateľov zápisnice : Tancoš Marek,  Drotár Milan 
 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                  .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

  
Uznesenie č. 66/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
- plnenie uznesení zo zasadnutia OZ dňa 11.08.2022 
 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                   .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 67/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
- Žiadosť ZŠsMŠ o navýšenie dotácie 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                   .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce  
 

Uznesenie č. 68/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
- Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Malčice na obdobie od 01.09.2022 do 28.02.2023 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                  .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce  

Uznesenie č. 69/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
a) – vyúčtovanie sociálnej výpomoci prexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
b) – vyúčtovanie osláv obce , konaných v dňoch 20.a21.8.2022 
 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                   .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 
 

Uznesenie č. 70/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo: 
a)  berie na vedomie: 
   -  žiadosť xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkúpenie pozemku CKN parcely 880/12, LV 873,    k.ú. Malčice 
   -  žiadosť xxxxxxxxxxxxxxxxx o odkúpenie pozemku CKN parcely 243, LV 873,    k.ú. Malčice 
   -  žiadosť xxxxxxxxxxxxx o odkúpenie pozemku CKN parcely 243, LV 873,    k.ú. Malčice 
 
b) – schvaľuje: s poukazom na ust. § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na 
základe písomnej žiadosti žiadateľaxxxxxxxxxxx, sp. č. 418/2021 /ďalej v texte len „žiadateľ“ / zo dňa 
03.11.2021 spôsob predaja CKN parcely č. 250- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1036 m2, LV 
873, k.ú. Malčice a to „priamym predajom“ za minimálnu cenu vygenerovanú Znaleckým posudkom 
č. 11/2022 zo dňa 08.08.2022 vypracovaného: Ing. Silvia Ihnátová, znalec z odboru Stavebníctvo,  
ev. č. : 914736  
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c) – schvaľuje:-  zverejnenie zámeru prevodu majetku priamym predajom , ktorého predmetom je 
nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve obce Malčice CKN parcely č. 250- zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1036 m2, LV 873,    k.ú. Malčice 
 
d) -   ukladá starostke obce: 
       1.- v nadväznosti na prijaté uznesenie č. 70/2022 povinnosť zverejniť zámer a spôsob predaja  
CKN parcely 250, LV 873,  k.ú.   Malčice na webovom  sídle obce  a v lokálnych novinách v lehotách 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
 
e) poveruje starostku obce  „ 
- dať vypracovať znalecký posudok na CKN parcely 880/12 a 243 vedené na LV č. 873, k.ú. Malčice 
 
 
 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                   .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

 

Uznesenie č. 71/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
-  Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 pre starostku obce, Ing. Moniku Hamzovú, MBA 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                  .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

 
Uznesenie č. 72/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje od 01.10.2022:   
- Dotáciu  50% úhrady platby za stravnú jednotku pre : - xxxxxxxxxxxx , Malčice 230 
                                                                                                   - xxxxxxxxxxx, Malčice 360 
                                 -xxxxxxxxxxx, Malčice 137 
                                                                                                   -xxxxxxxxxx, Malčice 137 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                  .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 73/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
-   Jednorázovú odmenu pre každého  poslanca za rok 2022 vo výške 700,-eur v hrubom 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                  .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 
 

Uznesenie č. 74/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
a) -    Akciu Úcta k starším na termín 09.10.2022 o 15,00 hod. 
b) -   finančné zabezpečenie  na prípravu akcie Úcta k starším 
c) -  nákupnú poukážku  do siete predajní COOP Jednota  vo výške 10,- eur, ako darček pre pozvaných. 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                  .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 
 

Uznesenie č. 75/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo 
a) berie na vedomie : sťažnosti občanov na nadmerný hluk  
b)  schvaľuje:  prenajímanie kultúrnej sály na adrese Malčice 356 iba na rodinné oslavy a  kary 
c)  zakazuje :  prenajímanie kultúrnej sály  na adrese Malčice 356 na tanečné zábavy a diskotéky     

 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                  .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 
 
 

Uznesenie č. 76/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
-   Pre účely DHZO , kúpu špeciálneho vozidla Tatra  148 za sumu 5.400,-€ 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                  .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 77/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
-    Na opravu strechy na obecnej budove č. s. 176  sumu 1.200,-€ 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                  .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

Uznesenie č. 78/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
a)-    Výstavbu chodníkov  na miestnom pohrebisku 
b) -  Finančné zabezpečnie  výstavby chodníkov na miestnom pohrebisku 

 
Overovatelia :  Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                  .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
Uznesenie č. 79/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 - Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na  parcelu registra „C“ č. 962 zapísanú na 
Liste vlastníctva 873, kat územie Malčice o výmere 369m2, podiel 1/1 , ktorá je vo vlastníctve obce 
Malčice , uzavretú medzi Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 
Košice a Obec Malčice Hlavná 176, 072 06 Malčice  
 
Overovatelia : Tancoš Marek                 ........................................... 
  
  Drotár Milan                  .......................................... 
 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                 starostka obce 

Uznesenie č. 80/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo  
a) schvaľuje:   
   – Prijatie vecného daru od Štatistického úradu SR v a to motorového vozidla  Škoda Fábia  
  -  Prijatie vecného daru – nákladného vozidla  V3S valník od Záchrannej brigády HaZZ v  Humennom 

b) poveruje starostku obce:   - jednať s vlastníkom parcely vhodnej pre výstavbu ČOV za účelom 

odkúpenia parcely. 

Overovatelia : Tancoš Marek                 ........................................... 

  
  Drotár Milan                  .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 



 
 
   


