
                                                        

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 
25.11.2022 

 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malčice sa uskutočnilo dňa 

25.11.2022 o 17,00hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu obce Malčice za prítomnosti 
novozvolených poslancov do  obecného zastupiteľstva  obce Malčice ,  Ing. Moniky Hamzovej, MBA – 
novozvolenej starostky obce Malčice, Ing. Tatiany Mardžejovej – predsedníčky OVK,  ktorých 
prezenčná listina tvorí prílohu  č. 1 tejto zápisnice a občanov obce Malčice. 
 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malčice  sa riadilo  programom, ktorý 
bol zverejnený  zároveň s pozvánkou na úradnej tabuli obce Malčice a na stránke  obce Malčice.  
  
Návrh programu zasadnutia:  

1.  Slávnostné otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 2022 
4. Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného  starostu a novozvolených  poslancov  a 

odovzdanie osvedčení o zvolení  
5. Vystúpenie novozvoleného  starostu obce 
6. Schválenie programu  Ustanovujúceho zasadnutia  OZ   
7. Voľba  Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
8. Informácia o poverení  poslanca výkonom funkcie zástupcu starostu obce 
9. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť obecné zastupiteľstva 
10. Návrh na zriadenie komisií 
11. Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Malčice 
12. Určenie sobášnych dní 
13. Rôzne      
14.  Záver 

 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 
1. Otvorenie  

           Na úvod zasadnutia odznela štátna hymna Slovenskej republiky. 
Následne starostka obce ,  Ing. Monika Hamzová, MBA, otvorila ustanovujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva a   privítala všetkých  prítomných . 
 

2. Určenie zapisovateľa 
Ing. Monika Hamzová,MBA určila za zapisovateľa zápisnice  pracovníčku obce Malčice , pani 

Janku Koložiovú. 
 
3. Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 2022 
    Ing. Tatiana Mardžejová , predsedníčka okrskovej volebnej komisie v Malčiciach pre voľby do 
orgánov samosprávy obce , ktoré sa uskutočnili dňa 29.10.2022, oznámila výsledky hlasovania vo 
voľbách starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva . Ing. Tatiana Mardžejová 
skonštatovala, že za starostu obce Malčice bola zvolená pani Ing. Monika Hamzová, MBA s počtom 
395 hlasov, čo predstavuje 70,66% všetkých  platných hlasov. 
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Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených týchto deväť poslancov : 
1. Pavol Behun -                        184 hlasov, 
2. Monika Tancošová Pittroffová – 164 hlasov 
3. Marta Tomková -                           156 hlasov 
4. Miroslava Ďurašová -            141 hlasov 
5. Dominik Tancoš -             136 hlasov 
6. Karol Pittroff -                                 134 hlasov 
7. Radoslav Adam -                            130 hlasov 
8. Tomáš Tancoš -                               126 hlasov 
9. Michal Duda -                                 122 hlasov 
 
4. Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného  starostu a  odovzdanie   osvedčenia o zvolení  
Ing. Tatiana Mardžejová – predsedníčka OVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 vyzvala  

novozvolenú starostku Ing. Moniku Hamzovú,MBA,  aby prevzala osvedčenie o zvolení za starostu 

a zložila sľub, ktorý znie : „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 

starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Ing. Monika Hamzová, MBA potvrdila zloženie sľubu  svojím podpisom pod jeho písomný text.  

Ing Tatiana Mardžejová vyzvala novozvolenú starostku obce, aby sa ujala  vedenia zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

K bodu č. 4 bolo prijaté  Uznesenie č. 1/2022/II v znení :  
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta  obce Malčice , pani Ing. Monika 

Hamzová, MBA, zložila v súlade so zákonom sľub starostu obce a prevzala Osvedčenie o zvolení za 
starostu obce Malčice. 
 
5. vystúpenie novozvoleného starostu obce  a slávnostné zloženie sľubu novozvolených poslancov 
  Starostka obce Ing. Monika Hamzová , MBA predniesla krátky príhovor , prihovorila sa  
prítomným a  poďakovala voličom  za prejavenú dôveru.  Následne  menovite vyzvala novozvolených 
poslancov aby do jej rúk zložili sľub poslanca obecného zastupiteľstva obce Malčice. Novozvolení 
poslanci zložili sľub poslanca , zloženie sľubu  potvrdili svojimi podpismi a prevzali  z rúk predsedníčky 
okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce  Malčice , Osvedčenie o zvolení za 
poslanca obecného zastupiteľstva obce Malčice. 
Následne bolo prijaté Uznesenie č. 2/2022/II v znení: 

Obecné zastupiteľstvo obce Malčice konštatuje, že  novozvolení poslanci obecného 
zastupiteľstva obce Malčice  : Pavol Behun, Monika Tancošová Pittroffová, Marta Tomková, Miroslava 
Ďurašová, Dominik Tancoš, Karol Pittroff, Radoslav Adam a Tomáš Tancoš,    zložili v súlade so 
zákonom sľub poslanca obecného zastupiteľstva a prevzali Osvedčenie o zvolení.  
 
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Následne starostka obce vyzvala poslancov, aby si sadli za rokovací stôl. Podľa prezenčnej 
listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici  skonštatovala, že na ustanovujúcom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva sú prítomní   ôsmi novozvolení poslanci  z deviatich a teda obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starostka  prečítala poslancom program ustanovujúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, dala poslancom návrh na jeho prípadné doplnenie. 
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 Poslanci program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili bez doplnenia ďalších bodov 
programu    
Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č.6 bolo prijaté Uznesenie č.  3/2022/II v znení: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného   

zastupiteľstva. 
 
Pokračovalo sa v rokovaní podľa schváleného programu 

  
7. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení :   Dominik Tancoš a Miroslava Ďurašová 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení   :  Pavol Behun a Karol Pittroff 
Hlasovanie:  za –8 , proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 7 bolo prijaté Uznesenie č. 4/2022/II v znení:  
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej komisie poslancov : Dominik Tancoš 

a Miroslava Ďurašová a za overovateľov zápisnice : Pavol Behun a Karol Pittroff 
 

8.  Informácia o poverení  poslanca výkonom funkcie zástupcu starostu obce   
 Novozvolená starostka Ing. Monika Hamzová, MBA, oznámila poslancom že na výkon funkcie 
zástupcu starostu určuje pani Martu Tomkovú. 
Poslanci vzali informáciu na vedomie 

Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu č. 8  bolo prijaté Uznesenie č. 5/2022/II v znení: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že na výkon funkcie zástupcu starostu, starostka 

obce Ing. Monika Hamzová , MBA, určila z radu poslancov pani Martu Tomkovú 
 
9.   Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť obecné zastupiteľstva 

  Starostka obce Malčice požiadala poslancov, aby predložili návrh na poverenie niektorého  
z poslancov, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci 
navrhli pána Karola Pittroffa  .  Obecné zastupiteľstvo tento návrh jednohlasne schválilo. 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu č. 9  bolo prijaté Uznesenie  č. 6/2022/II v znení :  

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Karola Pittroffa, ako oprávneného  zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
  
10. Návrh na zriadenie komisií 
 Starostka obce Malčice  predniesla návrh na zriadenie nasledovných komisií s určením ich 
pracovnej náplne: 
a) Komisia pre rozpočet, financie  a správu obecného majetku 
b) Komisia vzdelávania mládeže 
c) Komisia sociálna a bytová 
d) Komisia verejného poriadku a vybavovania sťažností 
e) Komisia ochrany verejného záujmu 
f) Komisia kultúry 
g) Komisia ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom a ochrany lesného hospodárstva 
h) Komisia športová 
i) Komisia výstavby a územného plánovania 
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Tieto komisie a náplne ich práce boli poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválené 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu č.10  bolo prijaté Uznesenie  č. 7/2022/II v znení :  
 Obecné zastupiteľstvo  Obce Malčice zriaďuje tieto komisie :  
a) Komisia pre rozpočet, financie  a správu obecného majetku 
b) Komisia vzdelávania mládeže 
c) Komisia sociálna a bytová 
d) Komisia verejného poriadku a vybavovania sťažností 
e) Komisia ochrany verejného záujmu 
f) Komisia kultúry 
g) Komisia ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom a ochrany lesného hospodárstva 
h) Komisia športová 
i) Komisia výstavby a územného plánovania 
 
b) Za predsedov jednotlivých komisií boli zvolení :   
 a)Marta Tomková - Komisia pre rozpočet, financie  a správu obecného majetku 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu č. 10  bolo prijaté Uznesenie  č. 8/2022/II v znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Malčice volí pani Martu Tomkovú za predsedu  Komisie pre 
rozpočet, financie  a správu obecného majetku   
 
b) Tomáš Tancoš - Komisia vzdelávania mládeže 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu č. 10  bolo prijaté Uznesenie  č. 9/2022/II v znení: 

Obecné zastupiteľstvo   volí Tomáša Tancoša za predsedu  Komisie vzdelávania mládeže 
 
c) Pavol Behun -  Komisia sociálna a bytová 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu č. 10  bolo prijaté Uznesenie  č. 10/2022/II v znení: 

Obecné zastupiteľstvo obce Malčice volí Pavla Behuna za predsedu  Komisie sociálnej a 
bytovej 
 
d) Radoslav Adam - Komisia verejného poriadku a vybavovania sťažností 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu č. 10  bolo prijaté Uznesenie  č. 11/2022/II v znení: 

Obecné zastupiteľstvo obce Malčice volí Radoslava Adama , za predsedu  Komisie verejného 
poriadku a vybavovania sťažností   
 
e)  Monika Tancošová -Pittroffová -  Komisia ochrany verejného záujmu 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu č. 10  bolo prijaté Uznesenie  č. 12/2022/II v znení: 

Obecné zastupiteľstvo obce Malčice volí Moniku Tancošovú – Pittroffovú za predsedu  Komisie 
ochrany verejného záujmu   
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f) Miroslava Ďurašová - Komisia kultúry 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu č. 10  bolo prijaté Uznesenie  č. 13/2022/II v znení: 

Obecné zastupiteľstvo obce Malčice volí  Miroslavu Ďurašovú   za predsedu  Komisie  kultúry 
 
g)  Komisia ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom a ochrany lesného hospodárstva 
– predseda sa zvolí až keď zloží sľub  ospravedlnený poslanec 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu č. 10  bolo prijaté Uznesenie  č. 14/2022/II v znení: 

Obecné zastupiteľstvo obce Malčice schvaľuje, že predseda  Komisie  ochrany životného 
prostredia, nakladania s odpadom a ochrany lesného hospodárstva sa zvolí až keď nastúpi 
novozvolený poslanec  a zloží  sľub poslanca  
 
h)  Dominik Tancoš  Komisia športová 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu č. 10  bolo prijaté Uznesenie  č. 15/2022/II v znení: 

Obecné zastupiteľstvo   volí Dominika Tancoša za predsedu  Komisie   športovej 
 
i)Karol Pittroff - Komisia výstavby a územného plánovania 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu č. 10  bolo prijaté Uznesenie  č. 16/2022/II v znení: 

Obecné zastupiteľstvo   volí  Karola Pittroffa  za predsedu  Komisie   výstavby a územného 
plánovania 
 
11. Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Malčice 
 Zo zákona má daný výkon funkcie sobášiaceho starosta obce Ing Monika Hamzová, MBA. 
Poslanci obecného zastupiteľstva poverili výkonom ďalšieho  sobášiaceho pani Martu Tomkovú , 
poslankyňu obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
 K bodu 11 bolo prijaté Uznesenie  č. 17/2022/II v znení :  

Obecné zastupiteľstvo poveruje pre matričný úrad Malčice  výkonom funkcie  sobášiaceho 
- Ing. Moniku Hamzovú,MBA – starostku obce 
- Martu Tomkovú – poslankyňu obecného zastupiteľstva 
 
12. Určenie sobášnych dní 
 Sobášne dni obecné zastupiteľstvo určilo pre matričný úrad Malčice  na dni : 
- štvrtok  od 10,00 hod.    do 15,00 hod.  
- piatok    od 10,00 hod    do 14,00 hod. 
- sobota   od 13,00 hod.   do 16,00 hod. 
 mimo štátnych sviatkov   
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
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 K bodu 12 bolo prijaté Uznesenie  č. 18/2022/II v znení :  

Obecné zastupiteľstvo určuje pre matričný úrad Malčice sobášne dni a sobášne hodiny takto: 
 - štvrtok  od 10,00 hod.    do 15,00 hod.  
- piatok    od 10,00 hod    do 14,00 hod. 
- sobota   od 13,00 hod.   do 16,00 hod. 
 mimo štátnych sviatkov   
 
12. Rôzne  
a) Starostka obce, Ing. Monika Hamzová, MBA, požiadala poslancov o schválenie preplatenia 
nevyčerpanej    dovolenky za rok 2022 do ukončenia funkčného obdobia, z dôvodu, že 25.11.2022 sa 
jej končí funkčné obdobie  
2019-2022 a teda jej patrí do 25. 11.2022 aj pomerná časť dovolenky za aktuálny rok.   Od 
25.11.2022  jej patrí  pomerná časť dovolenky roka 2022 už za nové funkčné volebné obdobie   
Poslanci jednohlasne schválili starostke obce preplatenie nevyčerpanej  dovolenky za rok 2022 
skončeného funkčného obdobia 2019-2022 
K bodu č. 12a) bolo prijaté  Uznesenie č. 19/2022/II v znení: 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Ing. Monike Hamzovej, MBA, starostke obce, preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 do skončenia funkčného obdobia , teda od 01.01.2022 do 
25.11.2022.  
 
 b) Starostka obce poverila  poslancov – predsedov komisií, aby do najbližšieho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva pripravili návrh na ďalších členov komisií.  
K bodu č. 12 bolo prijaté Uznesenie  č. 20/2022/II v znení: 

Starostka obce poveruje predsedov komisií aby do najbližšieho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva  predložili  návrh na členov komisií. 
 
Zároveň starostka obce upozornila poslancov na rozpočet obce, ktorý je zverejnený na stránke obce , 
kde si ho môžu preštudovať. 
 
6. Záver 
Po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľka ešte raz prečítala prijaté uznesenia 
 č. 1/2022/II, 2/2022/II,  3/2022/II, 4/2022/II, 5/2022/II, 6/2022/II, 7/2022/II, 8/2022/II, 9/2022/II, 10/2022/II,  
11/2022/II, 12/2022/II, 13/2022/II, 14/2022/II,  15/2022/II, 16/2022/II, 17/2022/II, 18/2022, 19/2022/II 
a 20/2022/II, poslanci ich odobrili a starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 
OZ. 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      ........................................... 
  
                               Karol Pittroff     ...........................................  
 
 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

                 starostka obce 


