
                                                     

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , 
 zo dňa 25.11.2022 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 
 

Uznesenie č. 1/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

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. 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
 

 Uznesenie č. 2/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo 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 za poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

                 starostka obce 
       

Uznesenie č. 3/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje :   
-   program ustanovujúceho zasadnutia obecného   zastupiteľstva. 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
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Uznesenie č. 4/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  určuje :   
- za členov návrhovej komisie poslancov : Dominik Tancoš a Miroslava Ďurašová 
- za overovateľov zápisnice : Pavol Behun a Karol Pittroff 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
           

 
 

Uznesenie č. 5/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie :   
-  že na výkon funkcie zástupcu starostu, starostka obce Ing. Monika Hamzová určila z radu 
poslancov pani Martu Tomkovú 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
           
 
 

Uznesenie č. 6/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje :   
-  poslanca Karola Pittroffa, ako oprávneného  zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
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Uznesenie č. 7/2022/II 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo  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 
 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
           

Uznesenie č. 8/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  volí   :   
-  Martu Tomkovú za predsedu  Komisie pre rozpočet, financie  a správu obecného majetku   
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
           

Uznesenie č. 9/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  volí   :   
-  Tomáša Tancoša za predsedu  Komisie vzdelávania mládeže 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
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Uznesenie č. 10/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  volí   :   
-  Pavla Behuna  za predsedu  Komisie sociálnej a bytovej   
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
           
 

Uznesenie č.11/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  volí   :   
-  Radoslava Adama , za predsedu  Komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností   
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
           
 

Uznesenie č. 12/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  volí   :   
-  Moniku Tancošovú – Pittroffovú za predsedu  Komisie ochrany verejného záujmu   
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
           
 

Uznesenie č. 13/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  volí   :   
-   Miroslavu Ďurašovú   za predsedu  Komisie  kultúry 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
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Uznesenie č. 14/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   :   
-   že predseda  Komisie  ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom a ochrany lesného 
hospodárstva sa zvolí až keď nastúpi novozvolený poslanec, ktorý ešte nezložil sľub poslanca  
   
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
           

Uznesenie č. 15/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  volí   :   
-  Dominika Tancoša za predsedu  Komisie   športovej 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
           

Uznesenie č. 16/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  volí   :   
-   Karola Pittroffa  za predsedu  Komisie   výstavby a územného plánovania 
 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
           

Uznesenie č. 17/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje   pre matričný úrad Malčice  výkonom funkcie  sobášiaceho: 
- Ing. Moniku Hamzovú,MBA – starostku obce 
- Martu Tomkovú – poslankyňu obecného zastupiteľstva 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
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Uznesenie č. 18/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

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   
   
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
           
 
       

Uznesenie č. 19/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   :   
-  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.  
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 20/2022/II 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 25.11.2022 

 Starostka obce poveruje predsedov komisií aby do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
predložili  návrh na členov komisií. 
 
Overovatelia :      Pavol Behun      .................................... 
  
                               Karol Pittroff     ..................................... 

         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

starostka obce 
 


