UZNESENIE
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Mači, ktoré sa konalo dňa 30.03.2016
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. 50 (návrh rozpočtu na r. 2017 a
2018), Č. 51 (stanovisko kontrolórky k návrhu na r. 2016 - 2018), Č. 52 (úprava Č. 3 rozpočtu na r. 2015), Č. 53
(úprava Č. 3 rozpočtu na r. 2015), Č. 54 (návrh rozpočtu na r. 2016), Č. 55 (VZN Č. 66/2015-daň), Č. 56 (VZN Č.
67/2016-nakladanie sTKO), Č. 57 (VZN Č. 68-poplatok za TKO), Č. 58 (VZN Č. 68-volebné plagáty), Č. 59 (nákupné poukážky), Č. 60 (odpis investičných nákladov), Č. 61 (odpis pohľadávok z r. 2010), Č. 62 (mandátna
zmluva s TS Sládkovičovo), č. 63 (nájomná zmluva s 1. Kováčom), č. 64 (dohoda s Premier Consulting, s.r.o.
Komárno), Č. 65 a 66 (cenová ponuka Premier Consulting, s.r.o. Komárno), Č. 67 (PHSR obce), Č. 68 (strategický rozvojový dokument MAS Dudváh), Č. 69 (zmluva s ENYI - PAK Bratislava), Č. 70 (použitie RF), Č. 71
(ZoO s VFPM Šaľa-Veča), Č. 72 (mandátna zmluva s LEGAL TENDER s.r.o. Bratislava), Č. 73 (projekt kamerového systému) a Č. 153/2014 (1. Bondor ml. - užívanie pozemku) boli splnené a vypúšťajú sa zo sledovania.
- Č. 23/2015 (informovanie OZ o presune rozpočtových prostriedkov) - úloha trvalá,
- Č. 152/2014 (1. Bondor ml. - terénne úpravy) - nepredložil dokumentáciu,
- Č. 15/2015 (žiadosť SBD o usporiadanie pozemkov) - doručený výpis z uznesenia OZ,
- Č. 180/2014 (žiadosť J. Pinčeka o legalizáciu altánku) - čaká sa na usporiadanie pozemkov s vlastníkmi bytov
- Č. 33/20 15 (odkúpenie pozemkov od Žófie Sárkányovej) - vybavuje sa
- Č. 35/2015 (vypratanie pozemku p. J. Bondorom ml.) - bola doručené výzva právneho zástupcu na vypratanie
do 15.03.2016, termín predlžený do 26.03.2016
Uznesenie č. 74/0Z-2016
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Malá Mača za rok 2015

b)

schvaľuje:

Uznesenie č. 75/0Z-2016
záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad.
Uznesenie č. 76/0Z-2016
úpravu Č. 1 rozpočtu obce na rok 2016 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
predpisova uznesenia Č. 23/0Z-20 15:
Po vykonaných úpravách
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmy:
Príjmy celkom:

rozpočet na rok 2016 bude nasledovný:
243 428 €
Bežné výdavky:
O€
Kapitálové výdavky:
21 012 €
Finančné výdavky:
264440 €
Výdavky celkom:

235208 €
29232 €

O€
264440 €

Uznesenie č. 77/0Z-2016
odkúpenie pozemku parcela Č. 522 zastavané plochy a nádvoria o výmere 512 m2 a parcela Č. 523 záhrady
o výmere 541 m2 vrátane rodinného domu s.č. 33 na parcele Č. 522, vedených na LV Č. 228, k.ú. Malá Mača od
Slovenskej republiky v správe Okresného úradu Trnava, Kollárova 8,91702 Trnava za dohodnutú cenu 3.000 €.
Uznesenie Č. 78/0Z-2016
použitie rezervného fondu vo výške 3.000 € na odkúpenie pozemku parcela Č. 522 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 512 m2 a parcela Č. 523 záhrady o výmere 541 m2 vrátane rodinného domu s.č. 33 na parcele Č. 522,
vedených na LV Č. 228, k.ú. Malá Mača od Slovenskej republiky v správe Okresného úradu Trnava, Kollárova 8,
917 02 Trnava.

Uznesenie Č. 79/0Z-2016
zmluvu o zbere použitých textílií, odevov a obuvi zo dňa 09.02.2016 so spoločnosťou Juraj Kunak s.r.o. /Projekt
EKO CHARITA Slovensko Slovensku! so sídlom 060 Ol Kežmarok, Gen. M.R. Štefánika 45.
Uznesenie Č. 80/0Z-2016
zmluvu o dielo Č. 97/2016 zhotoviteľa VF Project & Marketing, s.r.o. Šaľa - Veča vo výške 1.200,- € + DPH
(1.440,- €) na spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020,
podopatrenie Č. 7.4, aktivita Č. 4, pre fmancovanie projektu "Výstavba tržnice na podporu predaja miestnych
produktov".
Uznesenie Č. 8110Z-2016
mandátnu zmluvu so spoločnosťou LEGAL TENDER, s.r.o. Bratislava - verejné obstarávanie na zabezpečenie
predmetu zákazky na výber zhotoviteľa stavby pre predmet zákazky "Výstavba tržnice na podporu predaja
miestnych produktov" v rámci programu rozvoja vidieka 2014-2020 vo výške 2.000,- € + DPH (spolu 2.400,- E).
Uznesenie Č. 82/0Z-2016
kúpnu zmluvu s Poľnohospodárskym
v rámci programu "Školské ovocie".

družstvom

Hrušov na dodávku ovocia a 100 % ovocnej šťavy do MŠ

Uznesenie Č. 83/0Z-2016
investičnú akciu "Rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Malá Mača - II. etapa", fmancovanú z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie č. 7.2, aktivita Č. 1. Celkový náklad projektu je 76.284, l O € vrátane
DPH. Dodávateľ stavby ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava bol určený verejným obstarávaním.
Uznesenie Č. 84/0Z-2016
investičnú akciu "Rekonštrukcia nevyužívaných objektov v obci Malá Mača pre vykonávanie komunitnej a spolkovej činnosti", financovanú z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie Č. 7.4, aktivita Č. 1. Celkový rozpočtový náklad projektu je 140.144,46 €. Dodávateľ stavby Savingplus, spol. s r.o. Sládkovičovo bol
určený verejným obstarávaním.
Uznesenie Č. 85/0Z-2016
investičnú akciu "Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov", financovanú z Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020, podopatrenie Č. 7.4, aktivita Č. 4. Celkový rozpočtový náklad projektu je 97.198,80 €.
Dodávateľ stavby AV A-stav, s.r.o. Galanta bol určený verejným obstarávaním.
Uznesenie Č. 86/0Z-2016
zmluvu o dielo s firmou ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava na investičnú akciu "Rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Malá Mača - II. etapa", financovanú z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie č. 7.2, aktivita Č. 1. Celkový náklad projektu je 76.284,10 € vrátane DPH.
Uznesenie Č. 87/0Z-2016
rámcovú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru - kancelárskych
CONNECT, Galanta, Jas 937/6

potrieb a tlačív s predávajúcim

Janette Marczibál -

Uznesenie Č. 88/0Z-2016
zmluvu o dielo Č. 06/2016 zhotoviteľa VF Project & Marketing, s.r.o. Šaľa - Veča vo výške 1.200,- € + DPH
(1.440,- €) na vypracovanie "Projektu Town Twinning" pre rok 2016.
Uznesenie Č. 89/0Z-2016
zmluvu Č. 1611177, uzatvorenú s Nezávislou spoločnosťou výkonných
a zvukovo-obrazových záznamov SLOVGRAM v zmysle Autorského zákona

umelcov a výrobcov
18/2015 Z. z.

zvukových

Č.

Uznesenie Č. 90/0Z-2016
nájomnú zmluvu Č. 01103/2016 s podnikateľom Igorom Fókom, 925 21 Sládkovičovo,
garáže v budove požiarnej zbrojnice za účelom zriadenia zámočníckej dielne.

Janka Kráľa 1323/22 na

Uznesenie Č. 91/0Z-2016
v súlade s § 3 zákona NR SR Č. 253/1 994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom (najneskôr 90 dní pred
voľbami) mesačný plat starostu obce vo výške:
priemerná mesačná mzda za rok 2015 (§3 ods. l)
883,00 €

násobok podľa § 4 ods. 1
plat 1,65*883,00 €
zvýšenie (až do 70 %) 40 % § 4 ods. 2
p lat starostu
plat starostu zaokrúhlene podľa § 3

e)

1,65
1456,95
582,78
2039,73
2040,00

€
€
€
€

ruší:

Uznesenie č. 92/0Z-2016
VZN č. 55/2012 o finančnom riadení a finančnej kontrole.

Ing. František Hontvári
starosta obce

