ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 15. 12. 2015

Prítomní:

Pavol Behun, Ing. Radomír Drška, Ing.. Monika Kandráčová, MUD. Jozef
Petrik, PaedDr. Jozef Tomko, Ladislav Uhrin

Neprítomní:

---

Program zasadnutia OZ:
1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018
4. Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/15
5. Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
6. Smernica č. 2/2015 o verejnom obstarávaní
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016
8. Ţiadosti, rôzne
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce oznámil prítomným, ţe pán Radoslav Ďuraš sa písomne vzdal funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva. Poďakoval mu za doteraz vykonanú prácu. Poslanci vzdanie sa
funkcie vzali na vedomie.
Prítomných poslancov oboznámil s návrhom na program zasadnutia OZ. Navrhnutý program
poslanci schválili jednohlasne. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Monika
Kandráčová a PaedDr. Jozef Tomko. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Pavol Behun
a Ladislav Uhrin.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 81/2015
2. Kontrola uznesení
Starosta obce predloţil monitorovaciu správu o príjmoch a výdajoch a splácaní úverov, čo
bolo uloţené uznesením č. 80/2015 zo dňa 25. 11. 2015.
Poslanci monitorovaciu správu vzali na vedomie.
K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie č. 82/15

3. Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018
V súvislosti s predloţením návrhu rozpočtu na roky 2016 aţ 2018, poţiadal starosta hlavného
kontrolóra obce o jeho stanovisko k predkladanému rozpočtu. Hlavný kontrolór obce p.
Tomko vo svojom stanovisku odporučil poslancom návrh viacročného rozpočtu schváliť a to
na rok 2016 ako záväzný a na roky 2017 a 2018 ako orientačný. Poslanci návrh rozpočtu
jednohlasne schválili.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie č. 83/2015
4. Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/15
Starosta obce predloţil návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 5/15
a to zvýšenie beţných a kapitálových príjmov z dôvodu navýšenia príjmov zo štátneho
rozpočtu:
Beţné príjmy obce o: 24900,00 €
Beţné výdavky obce o:
19900,00 €
Beţné príjmy ZŠ o:
0,00 €
Beţné výdavky ZŠ o:
5000,00 €
Kapitálové príjmy o:
2660,00 €
Kapitálové výdavky o
2660,00 €
Finančné operácie o:
0,00 €
Finančné výdavky o:
0,00 €
Spolu
27560,00 €
Spolu:
27560,00 €
Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 5/15 jednohlasne.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdrţal sa: 0.
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie č. 84/2015
5. Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
Starosta obce predloţil návrh VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady. VZN sa upravuje v nadväznosti na nový zákon
o odpadoch – zavádza sa nový poplatok za drobné stavené odpady vo výške 0,055 € za kg.
VZN poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0, zdrţal sa: 0.
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 5 bolo prijaté uznesenie č. 85/2015
6. Smernica č. 2/2015 o verejnom obstarávaní
Starosta obce predloţil smernicu č. 2/2015 o verejnom obstarávaní v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Poslanci smernicu jednohlasne
schválili.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0, zdrţal sa: 0.
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 6 bolo prijaté uznesenie č. 86/2015

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016
Hlavný kontrolór obce p. Tomko oboznámil prítomných so svojim plánom práce na 1. polrok
2016.
Plán práce poslanci vzali na vedomie.
K bodu č. 7 bolo prijaté uznesenie č. 87/2015
8. Žiadosti, rôzne
a) Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Starosta obce predloţil návrh firmy Casstel Košice na vydanie územného rozhodnutia pre
telekomunikačnú stavbu „Rádioreleový bod Malčice . nový RR bod smer Budkovce“, pre
stavebníka Slovak Telekom. Upozornil poslancov, ţe stavebník plánuje stoţiar umiestniť pri
rímskokatolíckom kostole, teda uprostred troch historických pamiatok a to rímskokatolíckeho
a reformovaného kostola a potrebnej kaplnky. Vyzval ich, aby zváţili vhodnosť umiestnenia
stavby. Poslanci sa vyjadrili, ţe nemajú námietky voči samotnej stavbe, avšak nesúhlasia
s navrhovaným miestom stavby. Je potrebné poţiadať stavebníka, aby navrhol vhodnejšie
miesto stavby.
Hlasovanie: za: 0
proti: 6
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: neschválené
K bodu č. 8a) bolo prijaté uznesenie č. 88/2015
b) Žiadosť dobrovoľného hasičského zboru Malčice o dotáciu na rok 2016
Starosta obce predloţil ţiadosť DHZ Malčice dotáciu na rok 2016 vo výške 3 000 €.
Odporučil poslancom schváliť sumu 2 800 €, ktorú máme v rozpočte na rok 2016. Poslanci
jednohlasne schválili dotáciu vo výške 2 800 €, postupným vyplácaním podľa potreby.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu 8b) bolo prijaté uznesenie č. 89/2015
c) Žiadosť TJ Družstevník Malčice o dotáciu na rok 2016
Starosta obce predloţil ţiadosť TJ Druţstevník Malčice o dotáciu vo výške 6 000 € na rok
2016. Poslanci ţiadosť jednohlasne schválili, s tým, ţe dotácia sa bude poskytovať postupne,
podľa potreby.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu 8c) bolo prijaté uznesenie č. 90/2015

Rôzne:
Hlavný kontrolór obce – navrhol premiestniť úradnú tabuľu obce na vhodnejšie miesto
prístupné občanom. Odporučil rovnomernejšie čerpanie rozpočtu. Ďalej poţiadal poslancov,
aby zváţili výšku jeho úväzku, keďţe jeho súčasný úväzok 12,5 % nezodpovedá rozsahu ním
vykonávanej činnosti. Starosta obce odporučil zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra. Poslanci
jednohlasne schválili úväzok hlavného kontrolóra vo výške 30 %, s účinnosťou od 01. 01.
2016.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 91/2015
Ing.. Monika Kandráčová a ďalší poslanci– ţiadali, aby všetky subjekty, ktoré obdrţali od
obce dotáciu, predloţili rozpis, ako prostriedky pouţili.
Ladislav Uhrin – pripomenul, ţe bolo zvykom dať na konci roka odmeny. Poslanci
jednohlasne schválili odmenu vo výške 100 € pre kaţdého poslanca + 100 € pre zástupcu
starostu.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 92/2015
Na záver boli prečítané a odsúhlasené závery zasadnutia zo dňa 15. 12. 2015.
Starosta obce František Lopašovský poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Uznesenia č. 81/2015, 82/2005, 83/2015, 84/2015, 85/2015, 86/2015, 87/2015,
88/2015, 89/2015, 90/2015, 91/2005 a 92/2015 tvoria prílohu k tejto zápisnici.

Overovatelia: Ladislav Uhrin
Pavol Behun

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

..

----------------------------------František Lopašovský
starosta obce
Zapisovateľka: Bc. Viera Sinčáková ..............................

ZÁVERY
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 15. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
1. Do návrhovej komisie. Ing. Monika Kandráčová, PaedDr. Jozef Tomko
2. Za overovateľov zápisnice: Ladislav Uhrin, Pavol Behun
Uznesenie č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Monitorovaciu správu obce Malčice k 31. 10. 2015.
Uznesenie č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Viacročný rozpočet na roky 2016-2018:
1. Ako záväzný na rok 2016 takto:
- beţné príjmy obce vo výške
1 161 000 €
- beţné príjmy ZŠ vo výške
4 000 €
Spolu príjmy
1 165 000 €
-beţné výdavky obce
464 090 €
-beţné výdavky ZŠ
634 800 €
Spolu výdavky
1 098 890 €
-kapitálové príjmy vo výške
0€
-kapitálové výdavky vo výške
34 000 €
-príjmové peňaţné operácie vo výške
12 000 €
-výdavkové peňaţné operácie vo výške 44 110 €
Rozpočet na rok 2016 sa navrhuje ako vyrovnaný.
2. Ako orientačný na roky 2017 a 2018.
Uznesenie č. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/15 v súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
Beţné príjmy obce o: 24900,00 €
Beţné výdavky obce o:
19900,00 €
Beţné príjmy ZŠ o:
0,00 €
Beţné výdavky ZŠ o:
5000,00 €
Kapitálové príjmy o:
2660,00 €
Kapitálové výdavky o
2660,00 €
Finančné operácie o:
0,00 €
Finančné výdavky o:
0,00 €
Spolu:
27560,00 €
Spolu:
27560,00 €

Uznesenie č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, s účinnosťou od 01. 01. 2016.

Uznesenie č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Smernicu č. 2/2015 o verejnom obstarávaní.
Uznesenie č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach berie na vedomie:
Plán práce hlavného kontrolóra obce Malčice na 1. polrok 2016.
Uznesenie č. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach neschvaľuje:
Návrh firmy CASSTEL Košice na vydanie územného rozhodnutia pre telekomunikačnú
stavbu „Rádioreleový bod Malčice - nový RR bod smer Budkovce“, pre stavebníka Slovak
Telekom a to v časti umiestnenie stavby na parcele č. 183/5. Pokiaľ bude stavba umiestnená
na inom vhodnejšom mieste, nemá obecné zastupiteľstvo námietky voči uvedenej stavbe.
Uznesenie č. 89/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Poskytnutie dotácie na rok 2016 pre Dobrovoľný hasičský zbor Malčice vo výške 2 800 €,
postupným vyplácaním podľa potreby.
Uznesenie č. 90/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Poskytnutie dotácie na rok 2016 pre TJ Druţstevník Malčice vo výške 6 000 €, postupným
vyplácaním podľa potreby.
Uznesenie č. 91/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Úväzok hlavného kontrolóra obce Malčice vo výške 30 %, s účinnosťou od 01. 01. 2016.

Uznesenie č. 92/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Odmenu vo výške 100 € pre kaţdého poslanca + 100 € pre zástupcu starostu.

Overovatelia:

Ladislav Uhrin

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

Pavol Behun

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

František Lopašovský
starosta obce

