UZNESENIE
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Mači, ktoré sa konalo dňa 12.10.2015
o t 8,30 hod. v budove Obecného úradu v Malej Mači
Obecné zastupitel'stvo

a) l.erie

J II

v Malej Mači

,'edamie:

Ko. tre-u uzneseni z predchádzajúcich zasadnutí OZ. Konštatuje, že uznesenia Č. 41 (vybavovanie úveru), Č. 42
(pr "ni, konrokorcntného úveru), Č. 43 (vystavenie blankozmenky), Č. 44 (úprava rozpočtu Č. 2) a Č. 45 (zámer
spr .covanic hiSR) boli splnené a vypúšťajú sa zo sledovania.
aď: lei os á a v sledovaní uznesenia č.:
- l
.3 _O 1..- (utfort.iovanie OZ o presune rozpočtových prostriedkov) - úloha trvalá,
- L'. I ~2() I~ (J. Bondor ml. - terénne úpravy) - nepredložil dokumentáciu,
- c. I 'i3 '20 1'+ (1. Bondor ml. - užívanie pozemku) - nepredložil dokumentáciu,
- Č. 1~{() 201-+ (žiado
ť J. Pinčeka o legalizáciu altánku) - čaká sa na usporiadanie pozemkov s vlastníkmi bytov
- c. 152015
žiadosť SSD o usporiadanie pozemkov) - doručený výpis z uznesenia OZ, LV Č. 694
l
,"2()"' \ oo kl, .e tie pozemkov od Žófie Sárkányovej) - vybavuje sa
oo,'
. 'U :; t vyp ·,'tanie pozemku p. J. Bondorom ml.) - nesplnil, prisľúbil do konca októbra 2015, vytýčenie
1 ani 'C par le, v. KC rané
- l. ,9 201"
I odkupenie nehnuteľnosti
od Z. Bittovej) - návrh kúpnej zmluvy odoslaný na odsúhlasenie

li:t -1._.~J-'.:...t,_:.I~Q!:"~~H5
za ,'L" 1 ozcn-koveno uradu Galanta na vykonanie pozemkových
za Id;.'";(
1991 Lb. \ znení neskorších zmien a doplnkov.

úprav v katastrálnom území Malá Mača podľa

LL
.11 ~.
7/0Z-_JI5
žia ,~l .::! I vlészárosovej.
bytom Malá Mača, Krátka Č. 56/21 na užívanie verejného priestranstva parcela Č.
33
r, / ~Ll\ .II. '1 rodinným domom na ulici Makovej Č. 116 za účelom zriadenia makadamovej spevnenej
pk«, ) na, ),1J~: '0"0\, t.j. od 01.11.2015 do 31.10.2040.
d

ULI ·....:.lie č~48/0z-2015
ži" l : .l, ll" vl "ll,Sa, bytom Malá Mača, Krátka Č. 56/21 na užívanie verejného priestranstva parcela Č. "E"
I lit, ,\ oo' 1.<1 (;,1011 zriadenia makadamovej
spevnenej plochy na dobu 25 rokov, t.j. od 01.11.2015 do
3I (

)-f

.

Lz csenit č. ~~ OZ-7cfH5
pc
.•..'-u t: ',",t.~ neho fondu vo výške 3.370,00 € na investičnú akciu .Zateplenie sociálnych zariadení TJ".
Z.
r
'U í .z iesenie Č. 27/OZ-20 15.
I
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Ing. František Hontvári
starosta obce

