
                                                        

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

 
 

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

                  - poslanci –     Miroslava Ďurašová, Monika Tancošová Pittroffová, Marta Tomková,  
                                             Dominik Tancoš,  Radoslav Adam, Tomáš Tancoš, Karol Pittroff,    
                  - HKO – Ing. Marcela Lechmanová - ospravedlnená 
                  -      Pavol Behun -  ospravedlnený- odvolaný z dôvodu pracovnej pohotovosti: 
          
Návrh programu :  

   
1. Otvorenie 
2. Voľba NK a overovateľov 
3. Kontrola uznesení 
4. VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa Materskej školy 

Malčice, alokovaného pracoviska Materskej školy Vrbnica č. 25 a školskej jedálne, ktoré sú 
súčasťou Základnej školy s materskou školou, Hlavná 175, Malčice 

5. VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole Malčice, Vrbnica, v školskej jedálni 
a výdajnej školskej jedálni, zriadených Obcou Malčice 

6. Nájomné v nájomných bytoch 
7. Upratovanie spoločných priestorov v obecných bytovkách 
8. Pozemok pri budove OcÚ č. 342 
9. Dotácie pre DhZ a TJ Družstevník 
10. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
11. Rôzne       
12.  Záver 

 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 

1. Otvorenie  
             Starostka obce ,  Ing. Monika Hamzová, MBA,   privítala poslancov  OZ.       Skonštatovala, že  
na zasadnutí sú prítomní siedmi   poslanci:   Miroslava Ďurašová , Monika Tancošová Pittroffová, 
Marta Tomková, , Dominik Tancoš,  Radoslav Adam, Tomáš Tancoš a Karol Pittroff   a pán Michal 
Duda ešte nezložil sľub poslanca z dôvodu PNS a poslanec Pavol Behun bol ihneď na začiatku 
rokovania služobne odvolaný  zo zasadnutia OZ 

Starostka skonštatovala, že pri počte sedem prítomných poslancov je OZ uznášania schopné 
 a 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.  52/2023 v znení: 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   program zasadnutia: 

1.  Otvorenie 
2. Voľba NK a overovateľov 
3. Kontrola uznesení 
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4. VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa Materskej školy 

Malčice, alokovaného pracoviska Materskej školy Vrbnica č. 25 a školskej jedálne, ktoré sú 
súčasťou Základnej školy s materskou školou, Hlavná 175, Malčice 

5. VZN č. 22023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole Malčice, Vrbnica, v školskej jedálni 
a výdajnej školskej jedálni, zriadených Obcou Malčice 

6. Nájomné v nájomných bytoch 
7. Upratovanie spoločných priestorov v obecných bytovkách 
8. Pozemok pri budove cÚ č. 342 
9. Dotácie pre DhZO a TJ Družstevník 
10. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
11. Rôzne       
12.  Záver 

 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení :   Dominik Tancoš a Tomáš Tancoš 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení   :   Karol Pittroff a Marta tomková 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 53/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
a) do návrhovej komisie poslancov : Dominik Tancoš a Tomáš Tancoš 
b) za overovateľov zápisnice  poslancov : Marta Tomková a Karol Pittroff 
 

3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení prijatých na  zasadnutí OZ dňa 30.11.2022   
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 54/2023 v znení :  
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dňa 30.11.2022  
 
4.   VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa Materskej školy Malčice, 
alokovaného pracoviska Materskej školy Vrbnica č. 25 a školskej jedálne, ktoré sú súčasťou 
Základnej školy s materskou školou, Hlavná 175, Malčice - návrh 

Poslancom bol predložený návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy 
na dieťa Materskej školy Malčice, alokovaného pracoviska Materskej školy Vrbnica č. 25 a školskej 
jedálne, ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou, Hlavná 175, Malčice. Poslanci schválili 
predložený návrh a tento bol následne zverejnený na pripomienkovanie. 
Hlasovanie:  za –7, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č. 55/2023 v znení: 
-  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy 
na dieťa Materskej školy Malčice, alokovaného pracoviska Materskej školy Vrbnica č. 25 a školskej 
jedálne, ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou, Hlavná 175, Malčice 
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5.  VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole Malčice, Vrbnica, v školskej jedálni 
a výdajnej školskej jedálni, zriadených Obcou Malčice - návrh 
 Poslanci prerokovali predložený  návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole Malčice, 
Vrbnica, v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni, zriadených Obcou Malčice. 
Tento návrh jednohlasne schválili a bol zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli obce Malčice 
na pripomienkovanie.  
Výsledok : schválené  
K bodu č. 5 bolo  prijaté Uznesenie č. 56/2023 v znení: 
- Obecné    zastupiteľstvo obce Malčice schvaľuje  návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevkov od 
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej 
škole Malčice, Vrbnica, v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni, zriadených Obcou Malčice. 
 

6. Nájomné v nájomných bytoch 
 Z dôvodu zvýšenia energií a nedoplatkov, ktoré vznikli pri vyúčtovaní plynu , vody a elektrickej 
energie,  poslanci prerokovali nájom a platenie energií v obecných 6-bytových jednotkách a zvýšili 
poplatok za nájom a energie takto :  
a) 6-bytová jednotka č. 165 : 
 - celková mesačnú platba nájomníka  : 174 ,- (slovom jednostosedemdesiatštyrieur) 
- z toho je : - 140,-€ - nájom za 1 mesiac 
                    -    30,-€-  preddavok za vodu 
                    -     2,-€ - preddavok – elektrická energia spoločné priestory 
                    -     2,-€ - platba za upratovanie spoločných priestorov  
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 6a) bolo prijaté Uznesenie č. 57/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  pre nájomníka v 6BJ č. 165 od 1.3.2023 celkovú mesačnú  platbu 
vo výške 174,-€ , z toho : - 140,-€ - nájom za 1 mesiac 
                    -    30,-€-  preddavok za vodu 
                    -     2,-€ - preddavok – elektrická energia spoločné priestory 
                    -     2,-€ - platba za upratovanie spoločných priestorov 
 
b) 6- bytová jednotka č. 177:  
- celková mesačnú platba nájomníka  : 177 ,- (slovom jednostosedemdesiatsedemeur) 
- z toho je : - 100,-€ - nájom za 1 mesiac 
                    -    60,-€-  preddavok za plyn 
                    -    10,-€ - preddavok za vodu 
                    -     5,-€ - preddavok – elektrická energia spoločné priestory 
                    -     2,-€ - platba za upratovanie spoločných priestorov  
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 6b) bolo prijaté Uznesenie č. 58/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  pre nájomníka v 6-bytovej jednotke  č. 177  od 1.3.2023 celkovú 
mesačnú  platbu vo výške 177,-€ , z toho : - 100,-€ - nájom za 1 mesiac 
                    -    60,-€-  preddavok za plyn 
                    -    10,-€ - preddavok za vodu 
                    -     5,-€ - preddavok – elektrická energia spoločné priestory 
                    -     2,-€ - platba za upratovanie spoločných priestorov 
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7. Upratovanie v obecných bytových domoch :  
  Starostka obce vysvetlila poslancom , že v obecných bytových domoch sú problémy 
s nájomníkmi, čo sa týka  upratovania spoločných priestorov. Poslanci schválili , že upratovanie 
spoločných  priestorov v bytovkách č. s. 165 a č.s. 177 zabezpečí 2x do mesiaca obec a každý byt 
bude platiť za upratovanie 2,- mesačne  
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 7 bolo prijaté Uznesenie č. 59/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  že obec zabezpečí 2x do mesiaca upratovanie spoločných 
priestorov v 6 BJ č.s. 165  a 6BJ č. s. 177 a každý byt bude platiť za upratovanie sumu 2,-€ mesačne 
 
8. Pozemok pri budove č. s. 342 :  
  Starostka obce informovala poslancov , že  obec má problémy pri prenajímaní budovy č.s. 342 
s vlastníkom pozemku okolo a pod nehnuteľnosťou č.s. 342.  Poslanci sa dohodli, že v prípade ak 
vlastník pozemkov nebude akceptovať jestvujúcu zmluvu, tak bude potrebné, aby  obec riešila túto 
záležitosť  právnou cestou.  
Poslanci vzali informáciu na vedomie  
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu č. 8 bolo prijaté Uznesenie č. 60/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   informáciu starostky obce o problémoch pri usporiadaní 
akcií v budove č. 342. 
 
9. Dotácie pre DhZ a TJ Družstevník 

 Starostka predložila poslancom žiadosti o dotáciu pre DHZ Malčice a TJ Družstevník Malčice. 
Z dôvodu, že na zasadnutí OZ nebola prítomná kontrolórka obce a je potrebné riešiť aj zvýšenie 
energií pre OcÚ poslanci odsunuli žiadosti o dotáciu na najbližšie zasadnutie OZ. 
Výsledok : odsunuté  riešenie poskytnutia dotácií na najbližšie zasadnutie OZ 

K bodu č. 9 bolo prijaté Uznesenie č. 61/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo odsúva riešenie poskytnutia dotácií pre DHZ a TJ Družstevník Malčice na  
najbližšie zasadnutie OZ    
 
10.  Žiadosti o pridelenie bytu 

 Starostka predložila poslancom žiadosti o pridelenie nájomného  bytu. Z dôvodu, že ešte 
nebola vykreovaná bytová komisia  a žiadosti neboli prerokované  na bytovej komisii, všetky žiadosti 
o pridelenie bytu sú preložené na najbližšie zasadnutie OZ. 
Výsledok : odsunuté  riešenie  žiadostí o pridelenie bytu na ďalšie zasadnutie OZ 

K bodu č. 10  bolo prijaté Uznesenie č. 62/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo odsúva riešenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu na  najbližšie 
zasadnutie OZ    
 
11. Rôzne 
 a) Doplnenie členov Komisie sociálnej a bytovej 
 Po dohode starostky obce a predsedu  Komisie sociálnej a bytovej -pána Pavla Behuna, boli 
navrhnutí za členov Komisie bytovej a sociálnej : Bc. Mikuláš Tancoš a Milan Drotár 
Poslanci jednohlasne schválili pána Milana Drotára  a Bc. Mikuláša Tancoša za členov komisie bytovej 
a sociálnej 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 11a) bolo prijaté Uznesenie č. 63/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov Komisie bytovej a sociálnej pána Milana Drotára  
a Bc. Mikuláša Tancoša 
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b) Žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci:  
  Dňa  9.12.2022 bola do podateľne doručená žiadosť  o poskytnutie finančnej výpomoci  sp. č. 
581/2022 od žiadateľky  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 Poslanci žiadosť jednohlasne zamietli z dôvodu, že obec nemá na takéto zabezpečenie 
finančné prostriedky v rozpočte. 
Hlasovanie:  za –0, proti -  7, zdržali sa – 0  

Výsledok : zamietnuté 

K bodu č. 11b) bolo prijaté Uznesenie č. 64/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo zamieta  žiadosťxxxxxxxxxxxxxx /sp. č. 581/2022/ o poskytnutie finančnej 
pomoci 
 
c) Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 Dňa 17.01.2023 bola obci doručená žiadosť o kúpu pozemku  /sp. č. 26/2023/ od xxxxxxxxxxx.  
Poslanci vzali žiadosť na vedomie , lebo OZ nemá v pláne predať pozemok. 
Hlasovanie:  za –0, proti -  7, zdržali sa – 0  

Výsledok : zamietnuté 

K bodu č. 11c) bolo prijaté Uznesenie č. 65/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo zamieta    žiadosťxxxxxxxxxxxxxxx  /sp. č. 26/2023/ o kúpu obecného 
pozemku. 
  
d) Stavebná komisia 
 Za členov stavebnej komisie boli navrhnutí a schválení : Igor Makula st., Malčice 79  a Marek 
Tancoš, Malčice 87. 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 11d) bolo prijaté Uznesenie č. 66/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov Komisie stavebnej pána Igora Makulu st. Malčice 79 
a Mareka Tancoša, Malčice 87 
  
e) Kontrola obecných priestorov 
 Starostka Ing. Monika Hamzová riešila s poslancami OZ stav obecných priestorov.  
Všetky obecné priestory sú  pracovníkom OcÚ dostupné až na garáže pri pošte a preto sa určili 
poslanci, za účasti ktorých sa skontrolujú aj garáže pri pošte.  
 Sú to : Monika Tancošová Pittroffová, Marta Tomková , Dominik Tancoš 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 11e) bolo prijaté Uznesenie č. 67/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu na kontrolu obecných priestorov  a garáži pri pošte 
v zložení :   Monika Tancošová Pittroffová, Marta Tomková , Dominik Tancoš 
 
f) Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu 
 Pani xxxxxxxxxxx podala dňa 25.01.2022 žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu / sp. č. 
46/2023/. Poslanci prerokovali žiadosť a schválili pani xxxxxxxxxxxx dotáciu na stravu od 1.3.2023 vo 
výške schválenej  na základe príslušného VZN .  
 Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 11f) bolo prijaté Uznesenie č. 68/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu na stravu pre pani xxxxxxxxxxxxxxxxxx od 1.3.2023 vo 
výške schválenej na základe príslušného VZN. 
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g) Percentuálne podiely na  osobné a prevádzkové náklady ZŠ s MŠ Malčice pre rok 2023 
 Obecné zastupiteľstvo schválilo , že : 
1.) hodnota percentuálneho podielu  z časti normatívneho príspevku pre ZŠsMŠ Malčice , Hlavná 
 175 , ktorú obec poskytne pre  ZŠsMŠ Malčice na kalendárny rok  zodpovedajúca osobným 
nákladom  je 90%. 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 
 

2.) hodnota percentuálneho podielu  z časti normatívneho príspevku pre ZŠsMŠ Malčice , Hlavná 
 175 , ktorú obec poskytne pre  ZŠsMŠ Malčice na kalendárny rok  zodpovedajúca prevádzkovým  
nákladom  je 80%. 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 11g) bolo prijaté Uznesenie č. 69/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
a) hodnota percentuálneho podielu  z časti normatívneho príspevku pre ZŠsMŠ Malčice , Hlavná 
 175 , ktorú obec poskytne pre  ZŠsMŠ Malčice na kalendárny rok  zodpovedajúca osobným 
nákladom  je 90%. 
b)  hodnota percentuálneho podielu  z časti normatívneho príspevku pre ZŠsMŠ Malčice , Hlavná 
 175 , ktorú obec poskytne pre  ZŠsMŠ Malčice na kalendárny rok  zodpovedajúca prevádzkovým  
nákladom  je 80%. 
 
h) MŠ Malčice 
 Poslanci prerokovali  prevádzku a dochádzku detí do MŠ Malčice a schválili prevádzku MŠ 
Malčice z celodennej na poldennú od 1.9.2023 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 11h) bolo prijaté Uznesenie č. 70/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  od 1.9.2023 zmenu prevádzky v MŠ v Malčiciach  z celodennej na 
poldennú prevádzku. 
 
ch) MŠ Vrbnnica 25 
 Poslanci prerokovali situáciu v MŠ Vrbnica 25 a schválili vyradenie zo siete škôl a zrušenie   
alokovaného  pracovisko MŠ Vrbnica 25, s termínom od 1.9.2023 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 11ch) bolo prijaté Uznesenie č. 71/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  od 1.9.2023  vyradenie zo siete škôl a zrušenie   alokovaného  
pracoviska MŠ Vrbnica 25.   
 
 
Po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľka ešte raz  prečítala uznesenia 52/2023 až 
71/2023, poslanci ich odobrili a starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
 

Overovatelia :      Marta Tomková    .....................................  ............................................... 

                               Karol Pittroff      ......................................  Ing. Monika Hamzová, MBA 

             starostka obce 

 

 


