
                                                        

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.10.2022 

 
 

Prítomní: - starostka obce  -  Ing. Monika Hamzová, MBA 

                  - poslanci –       Tancoš  Marek, Bc. Tancoš Mikuláš, Tomková Marta,   Kolož Miroslav 
                                          Duda Michal,  Makula Jaroslav   , Pittroff Karol, Drotár Milan,    
                  - HKO – Ing. Marcela Lechmanová 

                 - Behun Pavol sa dostavil na zasadnutie OZ pred prerokovaním bodu č. 4 
  

Návrh programu :  
1.  Otvorenie 
2. Voľba NK a overovateľov 
3. Kontrola uznesení 
4. Zhodnotenie  akcie  „Úcta k starším“ 
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.   81/2022 

 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Karol Pittroff, Bc. Tancoš Mikuláš  
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení   : Tomková Marta, Koloži Miroslav 
Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 82/2022  
 

3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení prijatých na  zasadnutí OZ dňa 21.09.2022 
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 83/2022 
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4. Zhodnotenie akcie „Úcta k starším“ 
 Dňa 09.10.2022 sa konala v obci akcia „Úcta k starším“ , kde  boli prítomní aj poslanci OZ. 
Starostka predložila poslancom vyúčtovanie tejto akcie . Poslanci vzali správu o vyúčtovaní akcie na 
vedomie.    
Výsledok : vzaté na vedomie 
 K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č. 84/2022 
  
5. Rôzne, diskusia 
a)  Žiadosť o nájomný byt – Pavol Mezei 
   Dňa 26.09.2022 bola doručená do podateľne OcÚ  žiadosť xxxxxxxxxxxx /sp. č. 433/2022 zo 
dňa 26.9.2022/o pridelenie nájomného bytu.  
Túto žiadosť je potrebné ešte prerokovať na bytovej komisii a preto ju poslanci vzali na vedomie 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu č. 5a) bolo prijaté Uznesenie č. 85/2022  
 
b) Návrh VZN č. 2/2022 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania daní a miestneho poplatku na 
území obce Malčice od 1.1.2022 

 Poslanci prerokovali Návrh VZN č. 2/2022 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania daní a 
miestneho poplatku na území obce Malčice od 1.1.2022. Tento návrh bude zverejnený na pripomienkovanie 
na stránke obce a na úradnej tabuli obce.  K tomuto návrhu môžu občania   podávať pripomienky po dobu 15 
dní od zverejnenia.  Pripomienky k VZN sa podávajú písomne správcovi dane , alebo ústne priamo na 
zasadnutí OZ. 

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

K bodu č. 5b) bolo prijaté Uznesenie č.   86/2022  
 
c) Kontrola stavieb 
 Poslanci  sa informovali o stavbách, ktoré sú na APD Malčice, či sú už zlegalizované 
a skolaudované a o pokute, ktorá bola udelená APD Malčice -  o jej  úhrade.  
Starostka informovala poslancov, že APD sa proti rozhodnutiu o pokute odvolalo a ďalšie stavby stále 
nie sú zlegalizované. Poslanci preto schválili komisiu pre kontrolu stavieb APD Malčice v zložení : 
Pavol Behun, Marta Tomková, Milan Drotár, Bc. Mikuláš Tancoš.  
Táto komisia je poverená skontrolovať stavby na miestnom APD Malčice a prezistiť, či sú postavené 
v súlade so stavebným zákonom 
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 5c) bolo prijaté Uznesenie č.   87/2022  
 
d) Rampy na vstupoch na poľné cesty 
 Poslanci riešili existujúce rampy na vstupoch na poľné cesty. Rampy bránia aj pri vstupoch na 
obecné cesty . Veliteľ DHZ skonštatoval, že pri výjazdoch k požiarom trvalých trávnatých porastov 
rampy tvoria  prekážku a hasiči  sa nemôžu  dostať k požiarovisku . Poslanci preto poverili starostku 
obce aby zistila možnosti odstránenia týchto rámp, ktoré sú postavené bez povolenia.  
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 5d) bolo prijaté Uznesenie č.   88/2022  
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e) Obecné komunikácie 
 Poslanci skonštatovali, že v poslednom období sa v obci pohybuje veľa plne naložených  
kamiónov, ktoré vďaka svojej hmotnosti ničia obecné komunikácie. Tieto sú už v takom stave, že 
budú potrebovať rekonštrukciu.  
Poslanci preto poverili starostku obce, aby vstúpila do jednania  so správou ciest a odborom 
dopravného inšpektorátu ORPZ Michalovce   s cieľom, aby bola znížená hmotnosť áut, ktoré jazdia 
po  komunikáciach v obci.  
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 5e) bolo prijaté Uznesenie č.   89/2022  
  
 
6. Záver 
Po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľka ešte raz prečítala prijaté uznesenia 
 č. 81/2022 až 89/2022, poslanci ich odobrili a starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila 
zasadnutie OZ. 
 
 
 
Overovatelia :  Tomková Marta       ........................................... 
  
                           Koloži Miroslav         ...........................................  
 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

                 starostka obce 


