
                                                      

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

 zo   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , 
 zo dňa 20.02.2023 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 
 

Uznesenie č. 52/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :   
Program zasadnutia: 

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 DhZO a TJ Družstevník 
10. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
11. Rôzne       
12.  Záver 

 
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
 

Uznesenie č. 53/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

a) do návrhovej komisie poslancov : Dominik Tancoš a Tomáš Tancoš 
b) za overovateľov zápisnice  poslancov : Marta Tomková a Karol Pittroff 

  
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
         starostka obce 
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 Uznesenie č. 54/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :   
- plnenie uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2022  

  
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
         starostka obce 
 

Uznesenie č. 55/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

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 

  
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
         starostka obce 
 

Uznesenie č. 56/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo 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. 

  
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
         starostka obce 
 

Uznesenie č. 57/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

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 
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
         starostka obce 
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Uznesenie č. 58/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 
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 
 
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
         starostka obce 
 

Uznesenie č. 59/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

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 
  
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
         starostka obce 
 

Uznesenie č. 60/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :   
 -  informáciu starostky obce o problémoch pri usporiadaní akcií v budove č. 342 
  
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
         starostka obce 
 

Uznesenie č. 61/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo  :   
 -   odsúva riešenie poskytnutia dotácií pre DHZ a TJ Družstevník Malčice na najbližšie 
      zasadnutie OZ    
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
         starostka obce 
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Uznesenie č. 62/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo  :   
 -   odsúva  riešenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu na  najbližšie zasadnutie OZ    
   
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
         starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 63/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  :   
 -   za členov Komisie bytovej a sociálnej pána Milana Drotára a Bc. Mikuláša Tancoša 
 
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

      starostka obce 
 

Uznesenie č. 64/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo zamieta  :   
-  žiadosť xxxxxxxxxxxxx /sp. č. 581/2022/ o poskytnutie finančnej pomoci 
 
 
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

      starostka obce 
 

Uznesenie č. 65/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo zamieta  :   
-  žiadosť xxxxxxxxxxxxxx  /sp. č. 26/2023/ o kúpu obecného pozemku. 
  
 
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

      starostka obce 
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Uznesenie č. 66/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  :   
-   za členov Komisie stavebnej pána Igora Makulu st. Malčice 79 a Mareka Tancoša, Malčice 87 
 
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

      starostka obce 
 

Uznesenie č. 67/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  :   
-   komisiu na kontrolu obecných priestorov  a garáži pri pošte v zložení :   Monika Tancošová 
Pittroffová, Marta Tomková , Dominik Tancoš 
 
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

      starostka obce 
 

Uznesenie č. 68/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  :   
- dotáciu na stravu pre pani xxxxxxxxxxxxxx od 1.3.2023 vo výške schválenej na základe príslušného 
VZN. 
 
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

      starostka obce 
 

Uznesenie č. 69/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  že :   
 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%. 
 
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

      starostka obce 
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Uznesenie č. 70/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  :   
- od 1.9.2023 zmenu prevádzky v MŠ v Malčiciach  z celodennej na poldennú prevádzku. 
  
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

      starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 71/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 20.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  :   
-  od 1.9.2023  vyradenie zo siete škôl a zrušenie   alokovaného  pracoviska MŠ Vrbnica 25.   
 
Overovatelia :  Marta Tomková   ................................. 
   Karol Pittroff        ................................. 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 

      starostka obce 
 
 
 


