UZNESENIE
z 9. zasadnutia Obecného zastupitel'stva v Malej Mači, ktoré sa konalo dňa 27.06.2016
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. 33/2015 (odkúpenie pozemkov
od Ž. Sárkányovej), č. 35/2015 (vypratanie pozemku p. J. Bondorom ml.), č. 74 (stanovisko HK k ZÚ obce r.
2015), č. 75 (záverečný účet obce r. 2015), č. 76 (úprava č. 1 rozpočtu r. 2016), č. 77 (odkúpenie nehnuteľnosti
p. o. Vicianovi), č. 79 (zmluva o zbere textílií), č. 80 (ZoO - výstavba tržnice), č. 81 (mandátna zmluva na VO
tržnice), č. 82 (kúpna zmluva na nákup ovocia od PD Hrušov), č. 83 (schválenie investície "Rekonštrukcia MKII. etapa), č. 84 (schválenie investície Rekonštrukcie nevyužitých objektov s.č. 32), č. 85 (schválenie investície
!Výstavba tržnice ..."), č. 86 (ZoD s fIrmou ALPINE Slovakia, spol. s r.o.), č. 87 (rámcová zmluva s CONNECT
GA), č. 88 (ZoD na Tow Twinning), č. 89 (zmluva so SLOVGRAM), č. 90 (nájomná zmluva s l. Fókom), č. 91
(úprava platu starostu) a č. 92 (zrušenie VZN č. 55/2012) 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. 15/2015 (žiadosť SBD o usporiadanie pozemkov) - treba spracovať zmluvu,
- č. 180/2014 (žiadosť J. Pinčeka o legalizáciu altánku) - čaká sa na usporiadanie pozemkov s vlastníkmi bytov
- č. 78/2016 (použitie rezervného fondu na nákup nehnuteľnosti po O. Vicianovi)

b)

schvaľuje:

Uznesenie č. 93/0Z-2016
prevod fmančných prostriedkov
zervného fondu.

- rozdiel fmančných operácií za rok 2015 vo výške 10.349,26 € na tvorbu re-

Uznesenie Č. 94/0Z-2016
úpravu č. 2 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
predpisov a uznesenia č. 23/0Z-20 15 nasledovne:
Celkové príjmy a výdavky rozpočtu

obce sa zvyšujú o čiastku

Bežné príjmy sa zvyšujú o čiastku 18600 €
Položka 111003 výnos dane zo ŠR
Kapitálové

výdavky sa zvyšujú celkom o čiastku

kapitola: Rozvoj obce
v položke: 711001 nákup RD sč. 33
nákup pozemkov - nový stav obvod
v položke: 713002 TJ sociálne zariadenie
v položke: 716
projekty - zníženie
Po vykonaných úpravách
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmy:
Príjmy celkom:

18.600 €

18.600 €
18.600 €

3.000
4.100
15.000
-3.500

€
€
€
€

rozpočet k 30.06.2016 bude nasledovný:
262 028 €
Bežné výdavky:
O€
Kapitálové výdavky:
21 012 €
Finančné výdavky:
283 040 €
Výdavky celkom:

238208 €
44832 €

O€
283040 €

Uznesenie Č. 95/0Z-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 €.
Nehnuteľnosť bude pričlenená ku Stredisku všeobecne prospešných služieb, rodinný dom s.č. 33 na parcele 522

sa zbúra a na takto vytvorenom pozemku sa rozšíri pôvodné stredisko všeobecne prospešných služieb prístavbou
spoločenskej sály vrátane príslušenstva (napr. kuchyne, hygienických zariadení a pod.).
Uznesenie Č. 96/0Z-2016
investičnú akciu "Vybudovanie
klade 13.728,68 E.

sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku TJ Malá Mača" v rozpočtovom

ná-

Uznesenie Č. 97/0Z-2016
Zmluvu o dielo č. 01/06/2016 s firmou REMAS Štefan Katona, 925 21 Malá Mača, Pančova 167/5 na investičnú
akciu "Vybudovanie sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku TJ Malá Mača" v rozpočtovom náklade
13.728,68 E.
Uznesenie Č. 98/0Z-2016
odkúpenie pozemkov, vedených na:
a) LV č. 821, k.ú. Malá Mača, parcela registra "E" č. 189/3 orná pôda o výmere 4496 m2, č. 198/100 orná pôda
o výmere 842 m2 a č. 198/200 orná pôda o výmere 3948 m2, všetko v podiele 7/16,
b) LV č. 932, k.ú. Malá Mača, parcela registra "E" č. 773/1 orná pôda o výmere 2960 nr', č. 774/1 lesné pozemky o výmere 417 rrr', č. 821 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 a č. 892 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 50 m2, všetko v podiele 3/4,
c) LV č. 973, k.ú. Malá Mača, parcela registra "E" č. 1045/5 orná pôda o výmere 5746 rrr', v podiele 7/8
od Žofie Sárkányovej, bytom 930 04 Baka č. 205 za dohodnutú cenu 0,35 E/m2, t.j. za 4.087,78 E (11.679,38

m2).
Uznesenie Č. 99/0Z-2016
novú prílohu č. l k VZN č. 50120 II Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Uznesenie Č. lOO/OZ-2016
Zmluvu o odbere použitého jedlého oleja so spoločnosťou Fidelity Trade, s.r.o. Trnava, Trstínska cesta 9,917 Ol
Trnava.

c) neschvaľuje:
Uznesenie Č. lOllOZ-2016
ponuku Jána Bulka, Sládkovičovo, Richterová 1111111 na odkúpenie pozemku parcela č. 242 záhrada o výmere
1654 rn2, k.ú. Malá Mača za dohodnutú cenu 30.000 E.

Ing. František Hontvári
starosta obce

