ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 11. 2. 2017

Prítomní:

Pavol Behun,Ing. Radomír Drška, Ing. Monika Hamzová,
PaedDr. Jozef Tomko, MUDr. Jozef Petrik, Michal Duda

Neprítomný: Karol Pittroff

Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Schválenie municipálneho úveru Univerzál vo výške100.000,- eur
3. Diskusia, rôzne

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Ing. Monika Hamzová poverená zastupovaním starostu obce, privítala prítomných
a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže sú prítomní 6 poslanci.
Oboznámila prítomných poslancov s návrhom na program zasadnutia OZ, ktorý bol
poslancami jednohlasne schválený.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Pavol Behun, MUDr. Jozef Petrik
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: PaedDr. Jozef Tomko, Michal Duda
Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 17/2017

2. Schválenie municipálneho úveru Univerzál vo výške 100.000,- eur (slovom
jedenstotisíc eur) poskytnutého Prima bankou Slovensko, a.s. na vyrovnanie exekúcie č.
EX/ 1642/2016
Ing. Monika Hamzová, ktorá je poverená zastupovaním strarostu obce, opätovne vyzvala
poslancov OZ, aby prehodnotili svoje stanovisko k exekúcii č. EX/1642/2016 a k jej
vyrovnaniu schválením úveru. Po prejednaní sa poslanci spoločne dohodli na schválení
municipálného úveru Univerzal vo výške 100.000,- eur poskytnutým Prima bankou
Slovensko, a.s. Poslanci zároveň vyslovili požiadavku, aby pri podpise zmluvy o poskytnutí
úveru bola prítomná Ing. Monika Hamzová a tiež chcú byť informovaní o predschválení
úveru, či bude úver použitý na určený účel.
Hlasovanie: za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie č. 18/2017

3. Diskusia, rôzne
1. Poslanci OZ uložili za povinnosť hl. Kontrolórovi:
a/ prezistiť v akej sume dopláca mzdy koordinátorom OcÚ a koľko im vypláca ÚPSVaR
b/ opätovne preveriť stav splácania leasingu vybavenia šk. kuchyne
2. Poslanci OZ uložili predsedovi Rady školy p. Ladislavovi Uhrinovi aby zvolal stretnutie,
na ktorom budú prítomní aj poslanci OZ a to do 15 dní odo dňa konania tohto zasadnutia OZ.
Poslanci OZ uložili Ing. Monike Hamzovej, zistiť stav služobných paušálnych telefónov u
príslušných mobilných operatórov.
3. Poslanci OZ ukladajú Ing. Stanislavovi Chovanovi aby zakúpil knihu jazd a žiadanky na
prepravu služobného vozidla.
5. Správu hl. kontrolóra, ktorý vo svojom podaní informoval poslancov o skutočnostiach,
ktoré zistil pri šetrení úloh.
6. Vypracovaný plán kontrolnej činnosti na prvý polrok r. 2017.

Na záver boli prečítané a odsúhlasené závery zo zasadnutia zo dňa 11.2.2017. Ing. Monika
Hamzová, poverená zastupovaním strostom obce Františkom Lopašovským, poďakovala
prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Uznesenia č. 17/2017 a 18/2017 tvoria prílohu k tejto zápisnici.

Overovatelia: Jozef Tomko, PaedDr.

Michal Duda

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

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

----------------------------------Monika Hamzová, Ing.
pov. zast.starostu obce
Zapisovateľka: Tatiana Vaľová, Mgr. ..............................

ZÁVERY
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 11. 2. 2017

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.17 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
1. Do návrhovej komisie. Pavol Behun, MUDr. Jozef Petrik
2. Za overovateľov zápisnice: PaedDr. Jozef Tomko, Michal Duda

Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Čerpanie municipálného úveru Univerzál vo výške 100.000,- eur (slovom jedenstotisíc eur),
poskytnutého Prima bankou Slovensko, a.s.

Uznesenie č. 19/2017
Obecného zastupiteľstva v Malčiciach b e r i e

na

vedomie:

1. Správu hl. kontrolóra o skutočnostiach, ktoré zistil pri šetrení daných úloh
2. Vypracovaný plán kontrolnej činnosti na prvý polrok r. 2017

Overovatelia:

PaedDr. Jozef Tomko ......................................
Michal Duda

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

-------------------------------------Ing. Monika Hamzová
pov.zast. starostu obce

