
                                                      

                                                          Obec Malčice 

   

ZÁVERY 

 zo   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , 
 zo dňa 06.03.2023 

  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
 
 

Uznesenie č. 72/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

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. 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 

 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
 

Uznesenie č. 73/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :   
 a) do návrhovej komisie poslancov :  Karol Pittroff  a Behun Pavol 
b) za overovateľov zápisnice  poslancov :  Monika Pittroffová Tancošová a Dominik Tancoš 

 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 



-2- 
 

Uznesenie č. 74/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :   
 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dňa 20.02.2023 

 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
 

Uznesenie č. 75/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

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. 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 

Uznesenie č. 76/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo 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. 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 

Uznesenie č. 77/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :   
 -  Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Malčice  na obdobie  od 1.3.2023 do 31.8.2023 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
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Uznesenie č. 78/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :   
-   pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa :xxxxxxxx, Malčice 10 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová      ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
 

Uznesenie č. 79/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :   
- pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa:xxxxxxxxxx, Zemplínska Nová Ves, 076 16 Úpor     
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová      ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
 

Uznesenie č. 80/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :   
-   pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa :xxxxxxxxxxx, Malčice 7, 072 06 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
 

Uznesenie č. 81/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :   
-   pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa :  xxxxxxxxxHradištská Moľva  29,  
   072 06 Malčice 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová      ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
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Uznesenie č. 82/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :   
-   pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa :xxxxxxxxxx, Malčice 99, 072 06 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
 

Uznesenie č. 83/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :   
-   pridelenie obecného nájomného bytu pre žiadateľa :xxxxxxx, Malčice 62 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 

Uznesenie č. 84/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :   
-    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. 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 

Uznesenie č. 85/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :   
 - dotáciu pre DHZ Malčice  vo výške 2500,-€ (slovom dvetisícpäťstoeur) . 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová      ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
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Uznesenie č. 86/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   
 -  správu o kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce za  rok 2022 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
 

Uznesenie č. 87/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

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. 
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
 

 
Uznesenie č. 88/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 
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.  
 
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová   ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 
 

Uznesenie č. 89/2023 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 06.03.2023 

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. 
   
Overovatelia :  Monika Tancošová Pittroffová      ................................. 
   Dominik Tancoš                             ................................. 
 
        ............................................. 
        Ing. Monika Hamzová, MBA 
                   starostka obce 


