
                                                        

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 21.10.2022 

 
 

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 - ospravedlnená 

                 - Behun Pavol sa dostavil na zasadnutie OZ pred prerokovaním bodu č. 3 
  

Návrh programu :  
1.  Otvorenie 
2. Voľba NK a overovateľov 
3. Kontrola uznesení 
4. Odkanalizovanie obce 
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.   90/2022 

 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Drotár Milan, Makula Jaroslav  
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení   :  Tancoš Marek, Pittroff Karol 
Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 91/2022  
 

3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení prijatých na  zasadnutí OZ dňa 10.10.2022 
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 92/2022 
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4. Odkanalizovanie obce 
 Starostka informovala poslancov  o stave riešenia projektu týkajúceho sa odkanalizovania 
obce,  skonštatovala, že projektová dokumentácia sa vypracováva a výstavba ČOV musí byť od 
najbližšej nehnuteľnosti vzdialená min. 150m. Starostka vstúpila do jednania  s vlastníkom pozemku 
na ktorom  je predpoklad výstavby ČOV  vlastník pozemku je otvorený možnosti odpredaja pozemku . 
V každom prípade budú prebiehať ďalšie rokovania medzi starostkou obce a vlastníkom pozemku 
a dá vypracovať znalecký posudok za účelom stanovenia kúpnej ceny. Poslanci schválili začatie 
rokovania s vlastníkom  pozemku  o uzatvorení kúpno – predajnej zmluvy. 
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č. 93/2022 
  
5. Rôzne, diskusia 
a)  Stanovisko  HKO k dodržaniu podmienok  na prijatie NZF 
    HKO, Ing. Marcela Lechmanová vypracovala Stanovisko  HKO k dodržaniu podmienok  na 
prijatie NZF. Z dôvodu, že sa nemohla zúčastniť zasadnutia OZ , stanovisko HKO  prečítala poslancom 
starostka obce. Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k dodržaniu 
podmienok na prijatie návratného zdroja financovania . 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu č. 5a) bolo prijaté Uznesenie č. 94/2022  
 
b) Žiadosť o poskytnutie 50% úhrady  na obedy   

Dňa  18.10.2022 bola do podateľne obce doručená žiadosť p. xxxxxxxxx  o poskytnutie 50% 
úhrady  na obedy poskytované prostredníctvom školskej jedálne základnej školy v Malčiciach /sp. č. 
482/2022/. Poslanci prerokovali danú žiadosť a schválili s účinnosťou od 1.11.2022,poskytnutie 50% 
dotácie na stravnú jednotku stanovenú  VZN 2/2014, v znení neskorších dodatkov. 
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 5b) bolo prijaté Uznesenie č.   95/2022  
 
c) ZŠsMŠ – správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach za školský 
    rok 2021/2022 
 Poslancom bola predložená  za ZŠsMŠ správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach za školský  rok 2021/2022, ktorá bola podaná na OcÚ dňa 14.10.2022 /sp.č. 478/2022/ 
Poslanci schválili predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach 
za školský  rok 2021/2022 
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 5c) bolo prijaté Uznesenie č.   96/2022  
 
d) Žiadosť o pridelenie bytu  
 Dňa 19.10.2022 bola do podateľne OcÚ doručená žiadosť o pridelenie bytu od 
žiadateľaxxxxxxxx / sp. č. 483/2022/. Poslanci prerokovali danú žiadosť.  Poslanci vzali túto žiadosť na 
vedomie z dôvodu, že nájomný byt,ktorý je voľný je nutné zrekonštruovať keďže  bol 
predchádzajúcim vlastníkom zdevastovaný.     
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu č. 5d) bolo prijaté Uznesenie č.   97/2022  
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e) Cintorín – postup prác 
 Starostka informovala poslancov o postupe prác  na miestnom cintoríne, kde sa už robí na 
chodníky základné podložie, ktoré je už aj zasypané kamením a zhutnené. Poslanci vzali informáciu 
na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu č. 5e) bolo prijaté Uznesenie č.   98/2022  
 

 f) Skládka odpadu na Hradištskej Moľve  
 Poslanci boli informovaní o existencii nelegálnej skládky v katastri  Hradištská Moľva .  
Starostka sa dohodla s poslancami , že túto skládku je potrebné zlikvidovať a ak sa nenájde vinník , 
obec  bude musieť túto skládku zlikvidovať na vlastné náklady.  
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0  
Výsledok : schválené 

K bodu č. 5f) bolo prijaté Uznesenie č.   99/2022  
 
g) Prehĺbenie priekop 
 Poslanci riešili so starostkou obce prehĺbenie priekop v dolnej časti obce z dôvodu že 
v jarných mesiacoch je tam stále problém so zaplavením pozemkov . Poslanci skonštatovali, že tieto 
priekopy sú  zasypané a preto nefunkčné a odvedenie vody do kanálov je problémové. Poslanci preto 
poverili starostku obce, aby odkonzultovala možnosti odvedenia vody do kanálov s odborníkmi.  
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0  
Výsledok : schválené 

K bodu č. 5g) bolo prijaté Uznesenie č.  100/2022  
 
h) Navýšenie úveru  
 Poslanci prerokovali so starostkou úver, ktorý obec má poskytnutý a dohodli sa na navýšení 
tohto úveru. Poslanci jednohlasne schválili  navýšenie úveru vo výške 80000,-EUR , ktorý poskytne 
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom : Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO:31 
575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, 
Vložka číslo: 148/L , za podmienok dojednaných v príslušnej existujúcej úverovej zmluve 
 č. 2022/020/19  uzavretej medzi Obcou Malčice a Prima bankou Slovensko, a.s. zo  dňa 27.09.2019. 
Hlasovanie:  za – 9, proti -  0, zdržali sa – 0  
Výsledok : schválené 

K bodu č. 5h) bolo prijaté Uznesenie č.   101/2022  
 
6. Záver 
Po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľka ešte raz prečítala prijaté uznesenia 
 č. 90/2022 až 101/2022, poslanci ich odobrili a starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila 
zasadnutie OZ. 
 
 
Overovatelia :  Tancoš Marek       ........................................... 
  
                           Pittroff Karol         ...........................................  
 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

                 starostka obce 


