UZNESENIE
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Mači, ktoré sa konalo dňa 14.12.2016
o 18,00 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. 102 (správa auditora), Č. 103
(úprava Č. 3 rozpočtu r. 2016, Č. 104 (VZN Č. 70/2016), Č. 105 (prijatie úveru), Č. 106 (zabezpečnie úveru), Č.
107 (odkúpenie pozemkov od Gajza Biliczký a Pavol Bilický), Č. 108 (voľba HK), Č. 109 (nadobudnutie pozemku od Valérie Šidovej), Č. 110 (projekt Interreg SR - HU so spoluúčasťou obce 5 %) a Č. 111 (voľba HK) boli
splnené a vypúšťajú sa zo sledovania.
- 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 1. Pinčeka o legalizáciu altánku) - čaká sa na usporiadanie pozemkov s vlastníkmi bytov
- Č. 1512015 (žiadosť SBD o usporiadanie pozemkov) - doručený výpis z uznesenia OZ,
- Č. 9512016 (odkúpenie RD Č. 33 od SR) - zmluva doručená na KO OÚ Galanta

Uznesenie Č. 112/0Z-2016
návrh rozpočtu obce Malá Mača na roky 2018 až 2019
Uznesenie Č. 113/0Z-2016
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malá Mača na roky 2017 - 2019
Uznesenie Č. 114/0Z-2016
úpravu Č. 4 rozpočtu na rok 2016 rozpočtovými opatrením

b)

Č.

14/2016 podľa uznesenia OZ

Č.

23/0Z-20 15.

schvaľuje:

Uznesenie Č. 115/0Z-2016
úpravu Č. 4 rozpočtu obce na rok 2016 v zmysle ustanovenia § 12, ods. 3, a § 14 ods. 2 písm. a 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-2015 nasledovne:
Celkové príjmy a výdavky rozpočtu obce sa znižujú o čiastku
Bežné príjmy sa upravujú o čiastku
položka 111003 výnos dane zo ŠR
212002 nájom pozemky a nebyt. p.
221004 správne pop latky
223001 kuka nádoby
223001 cint. HM
292008 VHA
292017 vratka VŠZP
312001 UPSVaR BT RP
312002 stavebný úrad

8.718 €
9.342 €
- 10662 €
970 €
1.200 €
120 €
- 750 €
JO€
384 €
8€
2€

Bežné výdavky sa upravujú -znižujú o čiastku
kapitola: Miestna samospráva
sa znižuje o čiastku
v položke: odvody z miezd
tovary a služby
stavebný úrad

5.818
- 3.400
+/- 722
3.400
+/2

kapitola: Cestná doprava
v položke: oprava a údržba MK

€
€
€
€
€

- 3.500 €

-------

- 2.000 €

kapitola: Rozvoj obce sa znižuje o čiastku
v položke: oprava a údržba majetku
kapitola: Telovýchova a šport sa znižuje o čiastku
v položke: klub mladých - spotreba energií a opravy

- 400 €

kapitola: Ostatné kultúr.služby sa znižuje o čiastku
v položke: kult. a spol. akcie obce

- 2.000 €

400€

kapitola: Náboženské služby sa zvyšuje o čiastku
v položke: finančný príspevok

- 1876 €
- 1526 €
- 350 €

kapitola: Predškolská výchova sa znižuje o čiastku
v položke: mzdy a odvody
tovary a služby
kapitola: Sociálna práca sa zvyšuje o čiastku
v položke: spotreba energií

158 €

Kapitálové výdavky sa znižujú celkom o čiastku
kapitola: Rozvoj obce
v položke: 717003 rekonštrukcia majetku

- 2.900 €
- 2.900 €

rozpočet k 31.12.2016 bude nasledovný:
Po vykonaných úpravách
263 532 €
Bežné výdavky:
Bežné príjmy:
O€
Kapitálové výdavky:
Kapitálové príjmy:
21 012 €
Finančné výdavkové operácie:
Finančné príjmové operácie:
284 544 €
Výdavky celkom
Príjmy celkom

241 512 €
43032 €

O€
284544 €

Uznesenie č. 116/0Z-2016
rozpočet obce Malá Mača na rok 2017 v objeme 235.940 € v príjmovej a výdajovej časti.
Uznesenie č. 117/0Z-2016
Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača Č. 71/2016 o dani z nehnutel'ností,
vyberania dane z nehnutel'nosti na území obce Malá Mača na kalendárny rok 2017.

o podmienkach

určovania a

Uznesenie č. 118/0Z-2016
Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača Č. 72/2016 o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva a
za nevýherné hracie prístroje a o podmienkach určovania a vyberania týchto daní na území obce Malá Mača.
Uznesenie č. 119/0Z-2016
Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača
stavebné odpady na území obce Malá Mača.

Č.

73/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

Uznesenie č. 120/0Z-2016
vydanie nákupných poukážok v hodnote 15,- € pre obyvatel'ov obce s trvalým pobytom, ktorí v roku 2016 dovŕšia 70 rokov veku a starších, ktorí nemajú voči obci pozdlžnosti. Nákupná poukážka sa použije na zakúpenie
základných potravín v predajniach obce podl'a vlastného výberu občana. Splatnosť poukážok sa stanovuje do 16.
decembra 2016, obchodníci sú povinní poukážky vyfakturovať obci do 2l.l2.2016.
Uznesenie č. 121/0Z-2016
zbúranie rodinného domu s.č. 33 na pozemku parcela
parcela Č. 524/2 (po rod. Bittovej).

Č.

522 (po Ondrejovi Viciánovi)

a s.č. 34 na pozemku

Uznesenie č. 122/0Z-2016
mandátnu zmluvu s [mnou Technické služby Sládkovičovo na vykonanie verejno-prospešných činností (zimnú
údržbu miestnych komunikácií a zber a vývoz komunálneho odpadu a jeho vyseparovaných zložiek) v roku 2017.

Uznesenie č. 123/0Z-2016
mandátnu zmluvu na kosenie verejných priestranstiev s mandatárom Ladislavom Somogyim, Malá Mača, Cintorínska č. 99/19. Dohodnutá cena vykonaných prác na rok 2017 je 0,065 €/m2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú
od 01.01.2017 do 3l.l2.20 18.
Uznesenie č. 124/0Z-2016
nájomnú zmluvu s Jánom Kováčom na prenájom domu smútku v Malej Mači do 3l.l2.2018.
Uznesenie č. 125/0Z-2016
mandátnu zmluvu s Jánom Kováčom na vykonávanie výkopu hrobov, pohrebných
súvisiacich s pohreb nou činnosťou v Malej Mači do 31.12.2018.

obradov a ostatných prác,

Uznesenie č. 126/0Z-2016
vstup Obce Malá Mača do Klastra regionálneho rozvoja - západné Slovensko, vyjadruje súhlas so stanovami
združenia a poveruje starostu obce Malá Mača na právne úkony spojené so vstupom do Klastra regionálneho
rozvoja - západné Slovensko.

c) neschvaľuje:
Uznesenie č. 127/0Z-2016
odpredaj pozemku parcela registra ,,c" č. 823/10 orná pôda o výmere 223 m2, vedeného na LV č. 626, k.ú. Malá
Mača pre Ing. Petra Slaninku a manželku Ľudmilu Slaninkovú, obaja bytom 925 21 Malá Mača, Hlavná č.
84/58.
Uznesenie č. 128/0Z-2016
zavedenie miestneho poplatku za rozvoj podľa ustanovení zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za
rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. František Hontvári
starosta obce

