
                                                        

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

 

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

                  - poslanci –   Pavol Behun  , Monika Tancošová Pittroffová, Marta Tomková,  
                                             Dominik Tancoš,  Radoslav Adam, Tomáš Tancoš, Karol Pittroff,    
                  - HKO – Ing. Marcela Lechmanová -   
                  -      Miroslava Ďurašová -  ospravedlnená- PNS 
          
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. 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO od 01.03.2023 do 31.08.2023 
7. Žiadosti o prenájom bytu v 6 BJ č. 165 
8. Dotácie pre DHZ Malčice a TJ Družstevník Malčice 
9. Rôzne       
10.  Záver 

 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 

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

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.  72/2023 v znení: 
- 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 
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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. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO od 01.03.2023 do 31.08.2023 
7. Žiadosti o prenájom bytu v 6 BJ č. 165 
8. Dotácie pre DhZO a TJ Družstevník 
9. Rôzne       
10.  Záver 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení :  Karol Pittroff  a Behun Pavol 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení  : 
                                                                              Monika Tancošová Pittroffová a Dominik Tancoš 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 73/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
a) do návrhovej komisie poslancov :  Karol Pittroff  a Behun Pavol 
b) za overovateľov zápisnice  poslancov :  Monika Tancošová Pittroffová a Dominik Tancoš 
3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení prijatých na  zasadnutí OZ dňa 20.02.2023   
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 74/2023 v znení :  
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dňa 20.02.2023 
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   

Starostka obce skonštatovala, že na schválenie predloženého návrhu VZN č. 1/2023 boli 
splnené všetky zákonom stanovené podmienky.   

Na stránke obce a na úradnej tabuli obce bol zverejnený na pripomienkovanie 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.  K tomuto návrhu boli Základnou školou s materskou 
školou , Hlavná 175, Malčice   dňa 6.3.2023 do podateľne obce , dané štyri pripomienky .  Poslanci 
schválili na zapracovanie do  VZN  pripomienku č. 1 týkajúcu sa hodnoty koeficientov a pripomienku 
č. 4 -týkajúcu sa finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo . Pripomienky č. 2 
a č.3 poslanci odmietli ako neopodstatnené .  Prijaté pripomienky budú zapracované do VZN. 
Poslanci schválili  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. Účinnosť schváleného VZN č. 1/2023 sa 
spravuje ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

Hlasovanie:  za –7, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č. 75/2023 v znení: 
-  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  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 predložený  Obcou Malčice  

Starostka obce skonštatovala, že na schválenie predloženého návrhu VZN č. 2/2023 boli 
splnené všetky zákonom stanovené podmienky.  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 bol 
zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie . K tomuto návrhu bola 
vznesená jedna pripomienka od poslankyne pani Marty Tomkovej, kde navrhla, aby v prípade ak je  
viac súrodencov, rodičia budú platiť poplatok maximálne za dv deti. Poslanci schválili zapracovanie 
tejto pripomienky do pripomienkovaného  VZN č. 2/2023. 
 Poslanci jednohlasne schválili 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. Účinnosť schváleného VZN č. 
2/2023 sa spravuje ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

Hlasovanie:  za –7, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené  
K bodu č. 5 bolo  prijaté Uznesenie č. 76/2023 v znení: 
- Obecné    zastupiteľstvo obce Malčice schvaľuje    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.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO od 01.03.2023 do 31.08.2023 
 Ing. Marcela Lechmanová, HKO obce Malčice  predložila poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti  
hlavného kontrolóra obce Malčice  na obdobie  od 1.3.2023 do 31.8.2023. Poslanci jednohlasne 
schválili  predložený návrh v  plnom znení. 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 6) bolo prijaté Uznesenie č. 77/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje    plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Malčice  na 
obdobie  od 1.3.2023 do 31.8.2023 
 
7. Žiadosti o pridelenie nájomného  bytu :  
           Všetky žiadosti prerokovala Komisia sociálna a bytová , ktorá preskúmala splnenie podmienok 
pre pridelenie nájomného bytu postaveného zo ŠFRB a na základe splnenia podmienok predložila na 
zasadnutie OZ svoje odporúčanie na pridelenie nájomného bytu. 
 a)  xxxxxxxxxxxxxxMalčice 10, žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu doručená 26.09.2022, 
      sp. č. 433/2022 
      Poslanci žiadosť prerokovali  a na návrh bytovej komisie bola žiadosť o pridelenie nájomného 
bytu jednohlasne zamietnutá . 
Hlasovanie:  za – 0, proti -  7, zdržali sa – 0  

Výsledok : neschválené  
K bodu č. 7a) bolo prijaté Uznesenie č. 78/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa : 
    Malčice 10 
b)  xxxxxxxxxxxx, Zemplínska Nová Ves-Úpor, 076 16 Úpor, žiadosť o pridelenie obecného nájomného 
      bytu doručená 19.10.2022, sp. č. 483/2022 
            Poslanci žiadosť prerokovali  a na návrh bytovej komisie bola žiadosť o pridelenie nájomného 
bytu jednohlasne zamietnutá . 
Hlasovanie:  za – 0, proti -  7, zdržali sa – 0  

Výsledok : neschválené 
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K bodu č. 7b) bolo prijaté Uznesenie č. 79/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa : 
 Zemplínska Nová Ves-Úpor, 076 16 Úpor     
 
c)  , Malčice 7, žiadosť o pridelenie obecného nájomného 
      bytu bola  doručená 11.1.2023, sp. č. 8/2023 
            Poslanci žiadosť prerokovali  a na návrh bytovej komisie bola žiadosť o pridelenie nájomného 
bytu jednohlasne zamietnutá . 
Hlasovanie:  za – 0, proti -  7, zdržali sa – 0  

Výsledok : neschválené 

K bodu č. 7c) bolo prijaté Uznesenie č. 80/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa : 
 , Malčice 7 
 
d)  , Hradištská Moľva 29 , 072 06 Malčice , žiadosť o pridelenie obecného nájomného  
      bytu doručená 24.1.2023,  sp. č. 39/2023 
            Poslanci žiadosť prerokovali  a na návrh bytovej komisie bola žiadosť o pridelenie nájomného 
bytu jednohlasne zamietnutá . 
Hlasovanie:  za – 0, proti -  7, zdržali sa – 0  

Výsledok : neschválené 

K bodu č. 7d) bolo prijaté Uznesenie č. 81/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa : 
  , Hradištská Moľva 29 , 072 06 Malčice 
 
e) , Malčice 99 , 072 06 Malčice , žiadosť o pridelenie obecného nájomného  
      bytu doručená 27.1.2023,  sp. č. 63/2023 
            Poslanci žiadosť prerokovali  a na návrh bytovej komisie bola žiadosť o pridelenie nájomného 
bytu jednohlasne schválená . 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 7e) bolo prijaté Uznesenie č. 82/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa : 
 , Malčice 99 , 072 06 Malčice 
 
f)   , 072 06 Malčice 62, žiadosť o pridelenie obecného nájomného  
      bytu doručená 14.02.2023,  sp. č. 62/2023 
            Poslanci žiadosť prerokovali  a na návrh bytovej komisie bola žiadosť o pridelenie nájomného 
bytu jednohlasne zamietnutá . 
Hlasovanie:  za – 0, proti -  7, zdržali sa – 0  

Výsledok : neschválené 

K bodu č. 7f) bolo prijaté Uznesenie č. 83/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa : 
    , 072 06 Malčice 62 
 
8. Žiadosť o dotáciu pre DhZ a TJ Družstevník Malčice  
  a) Žiadosť o dotáciu pre TJ Družstevník Malčice 
 Dňa 30.11.2022 bola do podateľne OcÚ doručená  žiadosť o dotáciu pre TJ Družstevník 
Malčice . Poslanci prerokovali túto žiadosť a schválili  dotáciu vo výške 2.500,-€  . Vyúčtovanie  
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čerpania dotácie je TJ Družstevník Malčice povinná predkladať na OcÚ – poskytovateľovi dotácie  
každý mesiac. Pri poskytovaní dotácie z pokladne obce -v hotovosti je povinný podpis predsedu 
a pokladníka TJ Družstevník Malčice . 
Hlasovanie:  za – 6, proti -  1, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 8a) bolo prijaté Uznesenie č. 84/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje    dotáciu pre TJ Družstevník Malčice na prvý polrok 2023, vo výške 
2500,-€ (slovom dvetisícpäťstoeur), vyúčtovanie dotácie pri čerpaní je povinná TJ Družstevník 
vykonávať mesačne a pri čerpaní dotácie v hotovosti z pokladne, je povinný podpis predsedu 
a pokladníka. 
 
b) Žiadosť o dotáciu pre DHZ Malčice  
Do podateľne obce bola dňa 8.12.2022 doručená žiadosť o dotáciu pre DHZ Malčice. Poslanci 
prerokovali žiadosť a schválili pre DhZ Malčice  dotáciu vo výške 2500,-€ (slovom dvetisícpäťstoeur). 
Hlasovanie:  za – 7, proti - 0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 8b) bolo prijaté Uznesenie č. 85/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje    dotáciu pre DHZ Malčice  vo výške 2500,-€ (slovom 
dvetisícpäťstoeur . 
 
9. Rôzne 
a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  za rok 2022 
   Ing. Marcela Lechmanová prečítala poslancom správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce za rok 2022.  
Poslanci vzali informáciu na vedomie  
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu č. 9a) bolo prijaté Uznesenie č. 86/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce za 
rok 2022 
 
b) Zabezpečenie pozemku pre výstavbu ČOV 
 Starostka oboznámila poslancov so stavom projektu na odkanalizovanie obce.  Pre výstavbu 
ČOV bol vybratý vhodný pozemok, ktorý je vo vlastníctve pána Štefana Jozefa. Poslanci splnomocnili 
starostku obce na riešenie záležitostí týkajúcich sa kúpy pozemku na výstavbu ČOV a jednanie  
s majiteľom pozemku pánom Štefanom Jozefom  
Hlasovanie:  za – 7, proti - 0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 9b) bolo prijaté Uznesenie č. 87/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostku obce ,Ing. Moniku Hamzovú ,MBA,  aby  jednala 
s vlastníkom pozemku vhodného na výstavbu ČOV , pánom Štefanom Jozefom o kúpe tohto pozemku. 
 
c) Kúpa pozemku 
 Starostka oboznámila poslancov  , že obec potrebuje priestory na zabezpečenie parkoviska 
pre obecné účely. Naskytla sa  možnosť odkúpenia záhrady, ktorá je susediaca s obecným pozemkom 
a obecným parkom. Je to parcela vhodná aj na rozšírenie parkoviska pre obecný vozový park. 
Vlastníkmi tohto pozemku sú pán Marián xxxxxxxxxxx Poslanci jednohlasne súhlasili s kúpou 
pozemku a splnomocnili starostku obce, aby začala jednanie s vlastníkmi pozemku – CKN parcely 
236/2, k.ú. Malčice, vedenej na LV č. 119,   na jeho odkúpenie  
Hlasovanie:  za – 7, proti - 0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 
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K bodu č. 9c) bolo prijaté Uznesenie č. 88/2023 v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostku obce ,Ing. Moniku Hamzovú,MBA ,  aby  jednala 
s vlastníkom pozemku CKN parcely 236/2, k.ú. Malčice, vedenej na LV č. 119,   za účelom jeho 
odkúpenia.  
 
d) Rekonštrukcia VO – ponuka technického riešenia od VSD 
 Starostka oboznámila poslancov  , že obec má zmluvu na riešenie  a poskytovanie služby 
osvetlenia obce cez spoločnosť OSVOcomp s.r. o. , Nakoľko stúpla cena za elektrickú energiu , obec 
hľadá možnosti na zníženie nákladov na elektrickú energiu a zníženie nákladov na servis a údržbu 
osvetľovacej sústavy v obci. Za týmto účelom obec dostala cenovú ponuku  od spoločnosti VSD.  
Poslanci  si vypočuli zástupcu spoločnosti VSD, ktorý im podrobne vysvetlil  možnosti  ponúknutej 
cenovej ponuky. Poslanci splnomocnili  starostku obce aby začala jednanie so spoločnosťou VSD za 
účelom možnej spolupráce pri zabezpečení osvetľovacej sústavy v obci a servisu osvetľovacej 
sústavy. 
Hlasovanie:  za – 7, proti - 0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 9d) bolo prijaté Uznesenie č. 89/2023 v znení :   
 Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostku obce, aby začala jednanie so spoločnosťou VSD za 
účelom možnej spolupráce pri zabezpečení osvetľovacej sústavy v obci a servisu osvetľovacej 
sústavy. 
 
 
Po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľka ešte raz  prečítala uznesenia 72/2023 až 
89/2023, poslanci ich odobrili a starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. 
 

 

 

 

 

Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová         .....................................  

              Dominik Tancoš      .....................................                 

 

 

 

............................................... 

                       Ing. Monika Hamzová, MBA 

                   starostka obce 

 


