
                                                     

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.10.2022 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 
 

Uznesenie č. 81/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 Program  zasadnutia OZ :  

1.  Otvorenie 
2. Voľba NK a overovateľov 
3. Kontrola uznesení 
4.  Zhodnotenie  akcie  „Úcta k starším“ 
5. Rôzne, diskusia       
6.  Záver 

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

 Uznesenie č. 82/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
- do návrhovej komisie : Karol Pittroff, Bc. Tancoš Mikuláš 
- za overovateľov zápisnice : Tomková Marta, Koloži Miroslav 
  
Overovatelia :  Tomková Marta                 ........................................... 
  
  Koloži Miroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

  
Uznesenie č. 83/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.10.2022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
- plnenie uznesení zo zasadnutia OZ dňa 21.09.2022 
 
 Overovatelia :  Tomková Marta                 ........................................... 
  
  Koloži Miroslav                 .......................................... 
 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 84/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.10.2022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
- informáciu a vyúčtovanie akcie „Úcta k starším,“ konanej dňa 9.10.2022 

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

Uznesenie č. 85/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
-  žiadosť xxxxxxxxxxxxx /sp. č. 433/2022 zo dňa 26.9.2022/ o pridelenie  nájomného bytu  
 
Overovatelia :  Tomková Marta                 ........................................... 
  
  Koloži Miroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce  
 

Uznesenie č. 86/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 - 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. 
 
Overovatelia :  Tomková Marta                 ........................................... 
  
  Koloži Miroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
 

Uznesenie č. 87/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.10.2022 

Obecné zastupiteľstvo 
a) -  schvaľuje: 
   -  komisiu  v zložení: Pavol Behun, Marta Tomková, Milan Drotár, Bc. Mikuláš Tancoš pre kontrolu 
       stavieb APD Malčice 
b) – poveruje :  
    - komisiu  v zložení: Pavol Behun, Marta Tomková, Milan Drotár, Bc. Mikuláš Tancoš   kontrolou 
       stavieb postavených  APD Malčice na hospodárskom dvore v k.ú. Malčice 
 
Overovatelia :  Tomková Marta                 ........................................... 
  
  Koloži Miroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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Uznesenie č. 88/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.10.2022 

Obecné poveruje starostku obce :   
-   zistiť možnosti odstránenia existujúcich rámp na vstupoch na poľné cesty 

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

 
 

 
Uznesenie č. 89/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.10.2022 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce:   
- aby vstúpila do jednania so správou ciest a DI ORPZ Michalovce s cieľom zabezpečiť  aby bola znížená 
hmotnosť áut , ktoré jazdia po komunikáciach v obci 

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

  


