
                                                        

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

 
 

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

                  - poslanci –       Tancoš  Marek, Bc. Tancoš Mikuláš, Tomková Marta,   Kolož Miroslav, 
                                              Makula Jaroslav   , Pittroff Karol, Behun Pavol 
                  -   ospravedlnení:  Drotár Milan,   Duda Michal 
  

  
Návrh programu :  

1.  Otvorenie 
2. Voľba NK a overovateľov 
3. Kontrola uznesení 

          4.    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   

          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 siedmi   poslanci, dvaja sú ospravedlnení.    OZ je teda uznášania 
schopné. 
Starostka predložila poslancom návrh programu rokovania.  Poslanci jednohlasne odsúhlasili 
navrhnutý program zasadnutia bez doplňujúcich návrhov. 

Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č.   102/2022 

 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení :   Behun Pavol, Bc. Mikuláš Tancoš 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení   :   Koloži Miroslav, Makula Jaroslav 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 103/2022  
 

3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení prijatých na  zasadnutí OZ dňa 21.10.2022 
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 104/2022 
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4.  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   

Starostka obce skonštatovala, že na schválenie predloženého návrhu VZN č. 2/2022 boli splnené 
všetky zákonom stanovené podmienky.  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  bol zverejnený na pripomienkovanie jeho 
vyvesením  na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 21.10.2022 . Občania obce , daňovníci , 
fyzické osoby a právnické osoby mali možnosť pripomienkovať tento návrh po dobu 15-tich dní odo dňa jeho 
vyvesenia (zverejnenia na pripomienkovanie) . Počas zverejnenia návrhu 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, nikto k zverejnenému návrhu 
neuplatnil pripomienky ani nijaké iné návrhy.   Tieto prípadné pripomienky a  návrhy by po prerokovaní 
a odsúhlasení poslancov boli zakomponované do návrhu  VZN .  
Keďže k zverejnenému návrhu 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 neboli zo strany dotknutých osôb uplatnené žiadne pripomienky, poslanci 

jednohlasne schválili 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 . Účinnosť schváleného VZN č. 2/2022sa spravuje ust. § 6 ods. 8 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
Výber daní z nehnuteľnosti a poplatkov za TKO sa bude riadiť týmto VZN č. 2/2022 od 1. januára 2023.   

Hlasovanie:  za –7, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 
K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č. 105/2022 
  
5. Rôzne, diskusia 
a)  Úprava rozpočtu obce 
    HKO, Ing. Marcela Lechmanová  oboznámila poslancov OZ s potrebou úpravy rozpočtu obce  
a vysvetlila  poslancom dôvod a podstatu  úpravy rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2022.  
Poslanci schválili úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2022. Rozpočtové opatrenie č. 
4/2022 tvorí prílohu zápisnice . 
Hlasovanie:  za –7, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 

K bodu č. 5a) bolo prijaté Uznesenie č. 106/2022  
 
b) Žiadosť o poskytnutie 50% dotácie úhrady  na obedy   

Dňa  14.11.2022 boli do podateľne obce doručené žiadosti o poskytnutie 50% dotácie na 
úhradu  za obedy poskytované prostredníctvom školskej jedálne základnej školy v Malčiciach od 
žiadateľov : 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  /sp. č. 529/2022/ 
-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / sp. č. 530/2022/ 

Poslanci prerokovali predložené  žiadosti  a schválili s účinnosťou od 1.12.2022,poskytnutie 50% 
dotácie na stravnú jednotku stanovenú  VZN 2/2014, v znení neskorších dodatkov. 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 5b) bolo prijaté Uznesenie č.   107/2022  
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c) ZŠsMŠ – žiadosť o navýšenie dotácie pre MŠ 
  Poslanci sa opätovne zaoberali žiadosťou ZŠsMŠ zo dňa 17.08.2022 o navýšenie dotácie  pre 
MŠ, /sp. č.390/2022/. Kontrolórka obce bola poverená pre zistenie možných finančných rezerv 
v ZŠsMŠ.  HKO podala poslancom  informácie ohľadom nákladov na ŠJ, MŠ Malčice  a MŠ Vrbnica za 
rok 2022. Poslanci  na základe informácie o nákladoch ŠJ, MŠ Malčice a MŠ Vrbnica , neschválili 
žiadosť o navýšenie  dotácie pre MŠ. 
Hlasovanie:  za – 0, proti -  7, zdržali sa – 0   
Výsledok : neschválené 
K bodu č. 5c) bolo prijaté Uznesenie č.  108/2022  
 
d) Žiadosť o preplatenie nákladov  a výmenu odkvapovej rúry 
 Dňa 07.11.2022 bola do podateľne OcÚ doručená žiadosť p.xxxxxxxxxxx /sp. č. 518/2022/ 
o výmenu odkvapovej rúry a o preplatenie nákladov na opravy.  
Starostka podala poslancom informáciu o objednávke na výmenu odkvapovej rúry na 6BJ č. 177. 
Poslanci neschválili  preplatenie nákladov na opravy pre žiadateľku xxxxxxxxxxxxx 
Hlasovanie:  za –0, proti -  7, zdržali sa – 0  

Výsledok : neschválené 

K bodu č. 5d) bolo prijaté Uznesenie č.   109/2022  
 
e) Odpredaj pozemku 
 Starostka informovala poslancov o uplynutí  lehoty počas ktorej bol  na stránke obce 
a v regionálnych novinách zverejnený zámer na priamy predaj CKN parcely č. 250 o výmere 1036m2 
vedenej na LV č. 873 , k.ú. Malčice v zmysle ust. § 9a ods. 1, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb.  majetku 
obcí.  .  
Na základe  znaleckého posudku č. 8/2022 , zo dňa 08.08.2022, vypracovaného znalcom z odboru 
stavebníctva : Ing. Silvia Ihnátová , zapísaná v zozname znalcov pod evidenčným  číslom  914736,  
poslanci   schválili počtom hlasov 5 predaj CKN parcely č. 250 o výmere 1036 m2 , druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvoria , vedenej na LV č. 873 priamym predajom v zmysle ust. § 9a ods. 1, 
písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 8/2022 t.j. 
vo výške 3280,-€  pre žiadateľa xxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasovanie:  za –5, proti -  0, zdržali sa – 2  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 5e) bolo prijaté Uznesenie č.   110/2022  
 

 f) ČOV – informácia starostky  
 Ing. Monika Hamzová informovala poslancov o tom, že znalecký posudok na parcelu pre 
výstavbu ČOV je už vypracovaný. Poslanci vzali informáciu na vedomie 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu č. 5f) bolo prijaté Uznesenie č.   111/2022   
 
6. Záver 
Po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľka ešte raz prečítala prijaté uznesenia 
 č. 102/2022 až 111/2022, poslanci ich odobrili a starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila 
zasadnutie OZ. 
Overovatelia :  Koloži Miroslav       ........................................... 
  
                          Makula Jaroslav         ...........................................  
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

                 starostka obce 


