UZNESENIE
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Mači, ktoré sa konalo dňa 04.03.2015
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. 165/2014 (bezpečnostný projekt), Č. 1 (výsledky volieb), Č. 2 (poverenie so zvolávaním a vedením zasadnutí OZ), Č. 3 (zriadenie komisií), Č.
4 (voľba predsedov komisií), Č. 5 (plat starostu), Č. 6 (zásady odmeňovania poslancov), Č. 7 (používanie OMV),
Č. 8 (stravovanie) a Č. 10 (aktualizácia obecných noriem) boli splnené a vypúšťajú sa zo sledovania.
Naďalej ostáva v sledovaní uznesenia č.:
- Č. 9/2015 (zloženie komisií) - dnešné zasadnutie,
- Č. 84/2012 (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. 179/2014 (žiadosť SBD o usporiadanie pozemkov) - dnešné zasadnutie,
- Č. 180/2014 (žiadosť J. Pinčeka o legalizáciu altánku) - čaká sa na usporiadanie pozemkov s vlastníkmi bytov

b)

schvaľuje:

Uznesenie č. 1110Z-2015
členov komisií pri OZ Malá Mača nasledovne:
a) komisia finančná, správy obecného majetku a regionálnej politiky, podnikatel'skej činnosti, sociálna
a bytová- Lýdia Popluhárová, Ing. Dáša Struhárová, Ingrid Vargová, Emese Mészárosová, Ján Miklós
b) komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia, verejného poriadku, cestného hospodárstva
a dopravy - Bc. Attila Oravec, Ján Struhár, Tibor Sárkány ml., Ing. Nobert Mego, Marek Babóš, Jozef Piši,
Adrián Štefunko, Daniel Voros, Ján Miklós
c) komisia školstva, kultúry, športu a rozvoja a vzdelávania mládeže - Štefan Katona, Mgr. Ivana Miklosová,
Alexander Hollosy, Ján Struhár, Ondrej Klement, Marek Babóš, Iveta Gubíniová, Mária Šul'anová, Marianna Jánošíková, Csaba Mészáros
Uznesenie č. 12/0Z-2015
úpravu Č. 1 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. 84/0Z-2012:
Po vykonaných úpravách
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmy:
Príjmy celkom:

rozpočet na rok 2015 bude nasledovný:
230 665 €
Bežné výdavky:
7370 €
Kapitálové výdavky:
5005 €
Finančné výdavky:
243 040 €
Výdavky celkom:

Uznesenie č. 13/0Z-2015
použitie rezervného fondu vo výške 3.000,- € na projektovú dokumentáciu
služieb (bývalý RD s.Č. 32) '.
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"Strediska všeobecne prospešných

Uznesenie č. 14/0Z-2015
mandátnu zmluvu Č. 4/2015 zo dňa 05.01.2015 s Ladislavom Búsom, oprávneným
obstarávania. Cena služby je 83,- €/mesiac, fakturácia sa vykonáva kvartálne.

na vykonávanie verejného

Uznesenie č. 15/0Z-2015
odpredaj pozemku parcela Č. 339/1 zastavaná plocha o výmere 205 m2 a Č. 340/4 zastavaná plocha 109 m2 podl'a
geometrického plánu Č. 1-1l/20 14 úradne overeného dňa 11.12.2014 pre vlastníkov bytov bytového domu s.Č.
251 v Malej Mači. Dohodnutá cena predmetných parciel bude určená znaleckým posudkom v zmysle § 18a
zákona NR SR Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov /pre-

vod v zmysle § 9 ods. 2, písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Vzniknuté náklady (znalecký
posudok, kúpna zmluva, správny poplatok a pod.) hradia kupujúci.
Uznesenie Č. 16/0Z-2015
mandátnu zmluvu na hospodárenie s areálom TJ Malá Mača s mandatárom Štefanom Katonom, Malá Mača,
Pančova č. 167/5. Dohodnutá cena vykonaných prác je 400 €/mesiac, t.j. 4.000 €/rok. Zmluva sa uzatvára na
dobu určitú od O 1.02.2015 do 30.11.2016 s možnosťou prednostného predÍženia do 30.11.2018.
Uznesenie Č. 17/0Z-2015
mandátnu zmluvu na kosenie verejných priestranstiev s mandatárom Ladislavom Somogyim, Malá Mača, Cintorínska č. 99/19. Dohodnutá cena vykonaných prác na rok 2015 je 0,065 €/m2• Zmluva sa uzatvára na dobu určitú
od 01.03.2015 do 31.12.2016 s možnosťou prednostného predÍženia do 31.12.2018.
Uznesenie Č. 18/0Z-2015
nájomnú zmluvu s Jánom Kováčom na prenájom domu smútku v Malej Mači.
Uznesenie Č. 19/0Z-2015
cenovú ponuku zhotoviteľa Premier Consulting, spol. s r.o. Komárno na komplexné poradenské služby (spracovanie žiadosti o dotáciu) v rámci programu rozvoja vidieka 2014-2020 vo výške 996,- € + DPH (1195,20 €) + 8
% z oprávnených výdavkov + DPH, maximálne 19.999 € + DPH (23.998,80 €). Zhotoviteľ bol vybratý verejným
obstarávaním v zmysle platnej legislatívy.
Uznesenie Č. 20/0Z-2015
zmluvu o dielo so spoločnosťou Premier Consulting, spol. s r.o. Komárno na komplexné poradenské služby
(spracovanie žiadosti o dotáciu) v rámci programu rozvoja vidieka 2014-2020 vo výške 996,- € + DPH (1195,20
€) + 8 % z oprávnených výdavkov + DPH, maximálne 19.999 € + DPH (23.998,80 €).
Uznesenie Č. 2110Z-2015
žiadosť firmy EXPRESTECH, s.r.o. Vínohrady nad Váhom o umiestnení telekomunikačných
mikrovlnných
antén 4.9 - 5,9 GHz v počte 3 ks na budovu požiarnej zbroj nice a poveruje starostu obce na dojednanie rovnakých podmienok so žiadateľom, ako s firmou STROGNET, s.r.o.

c) volí:
Uznesenie Č. 22/0Z-2015
v súlade s čl. 7 ods. 5 písmena a) Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov trojčlennú komisiu v zložení: Babóš Marek, Mgr. Miklosová Ivana, Popluhárová
Lýdia. OZ zároveň za predsedu komisie volí Lýdiu Popluhárovú.

d) poveruje:
Uznesenie Č. 23/0Z-2015
starostu obce s presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy ani celkové výdavky. O uskutočnených presunoch sa neodkladne informuje OZ.
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Ing. František Hontvári
starosta obce

