UZNESENIE
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Mači, ktoré sa konalo dňa 16.09.2015
o 18,30 hod. v budove Obecného úradu v Malej Mači
Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači

a) berie na vedomie:
Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ. Konštatuje, že uznesenia Č. 40 (použitie časti rezervného
fondu) boli splnené a vypúšťajú sa zo sledovania.
Naďalej ostáva v sledovaní uznesenia č.:
- Č. 23/2015 (informovanie OZ o presune rozpočtových prostriedkov) - úloha trvalá,
- Č. 152/2014 (J. Bondor ml. - terénne úpravy) - nepredložil dokumentáciu,
- Č. 153/2014 (J. Bondor ml. - užívanie pozemku) - nepredložil dokumentáciu,
- Č. 180/2014 (žiadosť J. Pinčeka o legalizáciu altánku) - čaká sa na usporiadanie pozemkov s vlastníkmi bytov
- Č. 15/2015 (žiadosť SBO o usporiadanie pozemkov) - doručený výpis z uznesenia OZ,
- Č. 33/2015 (odkúpenie pozemkov od Žófie Sárkányovej) - vybavuje sa
- Č. 35/2015 (vypratanie pozemku p. J. Bondorom ml.) - nesplnil, prisľúbil do konca októbra 2015 vytýčenie
objednané
- Č. 39/20 15 (odkúpenie nehnuteľnosti od Z. Bittovej) - návrh kúpnej zmluvy odoslaný na odsúhlasenie

b) splnomocňuje:
Uznesenie č. 41/0Z-2015
starostu obce na vybavovanie kontokorentného

úveru vo výške 26.000,- €.

eJ schvaľuje:
Uznesenie č. 42/0Z-2015
prijatie kontokorentného úveru v sume 26.000,- € na obdobie 12 mesiacov od VÚB, a.s.
Uznesenie č. 43/0Z-2015
zabezpečenie kontokorentného úveru v sume 26.000,- € vo forme vystavenia blankozmenky
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.

obce a podpísania

Uznesenie č. 44/0Z-2015
úpravu Č. 2 rozpočtu obce na rok 2015 v zmysle ustanovenia § 14, ods.2, písm. a), b) a c) zákona Č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a uznesenia Č. 23/0Z-20 15:
Po vykonaných úpravách
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmy:
Príjmy celkom:

rozpočet na rok 2015 bude nasledovný:
233 955 €
Bežné výdavky:
7370 €
Kapitálové výdavky:
52387 €
Finančné výdavky:
293712 €
Výdavky celkom:

Uznesenie č. 45/0Z-2015
zámer spracovania Programu hospodárskeho

237310 €
56402 €

O€
293712 €

a sociálneho rozvoja obce Malá Mača na roky 2015 - 2022.

Ing. František Hontvári
starosta obce

