
                                                     

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 
 

Uznesenie č. 102/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
 Program  zasadnutia OZ :  

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 

 
Overovatelia :  Koloži Miroslav                   ........................................... 
  
  Makula Jaroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
  

 Uznesenie č. 103/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
- do návrhovej komisie : Behun Pavol, Bc. Mikuláš Tancoš   
- za overovateľov zápisnice :  Koloži Miroslav,   Makula Jaroslav 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav                 ........................................... 
  
  Makula Jaroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 Uznesenie č. 104/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :   
- plnenie uznesení zo zasadnutia OZ dňa 21.10.2022 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav                 ........................................... 
  
  Makula Jaroslav                 .......................................... 
 
                                                              
           ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 
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 Uznesenie č. 105/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

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

 Uznesenie č. 106/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
-   Úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2022 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav                 ........................................... 
  
  Makula Jaroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

 Uznesenie č. 107/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
-    s účinnosťou od 1.12.2022,poskytnutie 50% dotácie na stravnú jednotku stanovenú  VZN 2/2014, 
v znení neskorších dodatkov pre žiadateľov :  
 a/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Malčice 269 , na základe žiadosti č. 529/2022 zo dňa 
14.11.2022 
             b/ xxxxxxxxxxxxxxxx , Malčice 269, na základe žiadosti č. 530/2022 zo dňa 14.11.2022 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav                 ........................................... 
  
  Makula Jaroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

 Uznesenie č. 108/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:   
-   navýšenie dotácie pre MŠ na základe žiadosti č.sp. 390/2022 , zo dňa 17.08.2022 
 
Overovatelia :  Koloži Miroslav                 ........................................... 
  
  Makula Jaroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 



                  starostka obce 

 
 

 Uznesenie č. 109/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:   
-   preplatenie nákladov na opravy pre žiadateľku xxxxxxxxxxx na základe žiadosti sp. č. 518/2022 zo 
dňa 7.11.2022 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav                 ........................................... 
  
  Makula Jaroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

 Uznesenie č. 110/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   
-     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 pre žiadateľaxxxxxxxxxxx, za cenu 3280,-€  stanovenú znaleckým posudkom č. 8/2022, 
zo dňa 08.08.2022 vypracovaným znalcom z odboru stavebníctva : Ing. Silvia Ihnátová , zapísaná 
v zozname znalcov pod evidenčným  číslom  914736,   
 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav                 ........................................... 
  
  Makula Jaroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 

 Uznesenie č. 111/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 14.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
-      informáciu starostky obce o vypracovanom znaleckom posudku na parcelu pre plánovanú 
výstavbu ČOV. 
 
  
Overovatelia :  Koloži Miroslav                 ........................................... 
  
  Makula Jaroslav                 .......................................... 
         ....................................................... 
          Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  starostka obce 

 
 
 


