UZNESENIE
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Mači, ktoré sa konalo dňa 14.12.2015
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. 46 (zámer PÚ Galanta), Č. 47
(žiadosť Jany Mészárosovej), Č. 48 (žiadosť Jána Miklósa) a Č. 49 (použitie rezervného fondu) 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. 15/2015 (žiadosť SBO o usporiadanie pozemkov) - doručený výpis z uznesenia OZ,
- Č. 180/2014 (žiadosť J. Pinčeka o legalizáciu altánk:u) - čaká sa na usporiadanie pozemkov s vlastníkmi bytov
- Č. 33/2015 (odkúpenie pozemkov od Žófie Sárkányovej) - vybavuje sa
- Č. 35/2015 (vypratanie pozemku p. J. Bondorom ml.) - nesplnilvytýčenie vykonané
- Č. 39/2015 (odkúpenie nehnutel'nosti od Z. Bittovej) - návrh kúpnej zmluvy odoslaný predajcom
Uznesenie Č. 50/0Z-2015
návrh rozpočtu obce Malá Mača na roky 2017 až 2018
Uznesenie Č. 51/0Z-2015
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malá Mača na roky 2016 - 2018
Uznesenie Č. 52/0Z-2015
úpravu Č. 3 rozpočtu na rok 2015 rozpočtovými opatrením

b)

Č.

14/2015 podľa uznesenia OZ

Č.

23/0Z-20 15.

schvaľuje:

Uznesenie Č. 53/0Z-2015
úpravu Č. 3 rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením Č. 12/2015 a Č. 13/2015 v zmysle ustanovenia § 14,
ods.2, písm. a), b) a c) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uznesenia OZ Č. 23/0Z-20 15:
Rozpočtovým opatrením Č. 12/2015 z 01.10.2015 sa rozpočet zvyšuje o čiastku 15.437 € nasledovne:
Bežné príjmv sa zvšujú o čiastku
2.547 €
v položke:
nájomné nebytové priestory
700€
MS školné
80 €
1.850 €
Správne poplatky
BT MS 5.roč.deti
- 83 €
B žné výdavky sa upravujú a znižujú o čiastku
kapitola: Miestna samospráva
sa zvyšuje o čiastku
v položke: odvody zo mzdy
tovary a služby
spoločný stavebný úrad
kapitola: Rozvoj obce sa znižuje o čiastku
v položke opravy majetku
služby GP
kapitola: Predškolská výchova MŠ sa zvyšuje o
v položke mzdy
odvody z miezd
opravy a údržba
BT 5 ročné deti

- 808 €
3.130 €
960€
1.970 €
200 €
- 4.050 €
- 5.050 €
1.000 €
1.600
1.600
1.023
- 940
- 83

€
€
€
€
€

1.558 €
1.558 €

kapitola: Telovýchova a šport sa znižuje o čiastku
v položke: opravy a údržba
kapitola: Vydavatel'ské a vysielacie služby sa zvyšujú o
v položke oprava miestneho rozhlasu
Kapitálové

70€
70 €
16.245 €
25.774 €
- 9.529 €

výdavky sa zvyšujú o čiastku
v položke: nákup kamerového systému KT
stavebné úpravy RD sČ.32+TJ

Finančné operácie príjmové sa upravujú zvyšujú o čiastku
v položke: prevod z rezervného fondu
prijatý krátkodobý úver

12.890 €
-13.110€
26.000 €

Rozpočtovým opatrením č. 13/2015 z 10.12.2015 sa rozpočet zvyšuje o čiastku 218 € nasledovne:
Bežné príjmv sa zvvšujú o prijatý transfer v položke
ľ\1; predškolská výchova S-ročné deti o
218 €
Kapitálové príjmv sa zvvšujú o prijatý transfer
karnerový systém obce o

v položke
21.478€
21.478 €
26.000 €
4.522 €

umové finančné operácie sa znižujú o čiastku
- položka prijatý krátkodobý úver sa ruší
Položka prevod z rezervného fondu sa zvyšuje o
Bežné výdavky sa zvyšujú o prijatý transfer
V položke predškolská výchova 5-roč.deti

pre MŠ v čiastke

218 €

'apitálové výdavky sa upravujú zmenou kódu zdrojov nasledovne.
.ioložka kamerový systém hradený z úveru sa ruší v čiastke
25.774 €
- .oložka kamerový systém hradený z kapitálového transferu o
21.478 €
«, iožka karnerový systém hradený z rezervného fondu o
4.296 €
'ykonaných úpravách
.; I.né príjmy:
Kapitálové
príjmy:
nančné príjmy:
) 'ljmy celkom:

lin
ná

'1

rozpočet bude nasledovný:
236.720 €
28.848 €
13.037 €
278.605 €

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavky:

236.720 €
41.885 €

Výdavky celkom:

278.605 €

O€

..•enie č. 54/0Z-2015
rozpočtu obce Malá Mača na rok 2016 v objeme 230.061 € v príjmovej a výdajovej časti.

II .....
enie č. 55/0Z-2015
'1.
hJecné záväzné nariadenie obce Malá Mača Č. 66/2015 o dani z nehnuteľností,
v\ 'rania dane z nehnuteľnosti na území obce Malá Mača na kalendárny rok 2016.

o podmienkach

určovania a

li'.! senie č. 56/0Z-2015
V~c: ')ecné záväzné nariadenie

~'"

dym; oupadmi

obce Malá Mača Č. 67/2015 o nakladaní s komunálnymi
na území obce Malá Mača.

odpadmi a drobnými

L 'enie č. 57/0Z-2015
\

s

<: 'o

becné záväzné nariadenie obce Malá Mača Č. 68/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
né odpad, ná území obce Malá Mača.

L. enie č. 58/0Z-2015
\ ,_ l'lecné záväzné nariadenie obce Malá Mača Č. 69/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
pr
'anstvách počas volebných kampaní pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európsk
parlamentu. voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území
ol)

Uznesenie Č. 59/0Z-20t5
vydanie nákupných poukážok v hodnote 15,- € pre obyvateľov obce s trvalým pobytom, ktorí v roku 2015 dovŕšia 70 rokov veku a starších, ktorí nemajú voči obci pozdlžnosti. Nákupná poukážka sa použije na zakúpenie
základných potravín v predajniach obce podľa vlastného výberu občana. Splatnosť poukážok sa stanovuje do 14.
decembra 2015, obchodníci sú povinní poukážky vyfakturovať obci do 18.12.2015.
Uznesenie Č. 60/0Z-2015
odpis zmarených investícií z dôvodu trvalého zastavenia prác súvisiacich s obstaraním DHM - projekty z roku
2005 nasledovne:
Rekonštrukcia mosta cez Dudváh v čiastke 5.451, II €,
Renovácia lokálnej infraštruktúry, ll. etapa v čiastke 7.908,54 €.
Uznesenie Č. 61/0Z-2015
odpis pohľadávok
z roku 20 l O podľa prílohy nasledovne:
daň z nehnuteľností v čiastke 2.860,0 l €,
poplatok za TKO v čiastke 576,00 €.
Uznesenie Č. 62/0Z-201:
mandátnu zmluvu s firmou Technické služby Sládkovičovo na vykonanie verejno-prospešných činností (zimnú
údr zbu miestnych komunikáci i a zber a vývoz komunálneho odpadu a jeho vyseparovaných zložiek) v roku 2016.
Uznesenie Č. 63/0Z-2015
nájomnú zmluvu s Jánom Kováčom na prenájom domu smútku v Malej Mači.
Uznesenie

Č.

64/0Z-2" t 5

dohodu o zrušení zmluvy o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa 27.03.2015

medzi Obcou Malá Mača a spoločnosťou Premier Consulting, spol. s r.o. Komárno na komplexné poradenské služby (spracovanie žiadosti o dotáciu)
v rámci progra l1U rozvoja vidieka 2014-2020 vo výške 996,- € + DPH (1.195,20 €) + 8 % z oprávnených výdavkov
DPH. maximálne 19.999 € + DPH (23.998,80 €).
lJ.t.l~:-.enie Lo ó5/0L-20 5
cenovú ponuku zhotoviteľa Premier Consulting, spol. s r.o. Komárno vo výške 100,- € + DPH (120,- €) na spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie č.
7.2, aktivita Č. l, pre financovanie
projektu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Malá Mača - II. etapa". I.hotoviteľ bol vybratý verejným obstarávaním v zmysle platnej legislatívy.
ULn~senie

Č.

66/0Z-20 15

Premier Consulting, spol. s r.o. Komárno vo výške 896,- € + DPH (1.075,- €) + 6,5
% l oprávnených vvdavkov + DPH, maximálne 19.999 € + DPH (23.998,80 €). na spracovanie štúdie uskutočnitel nosti v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, podopatrenie č. 7.2, aktivita Č. 1, pre fmancovanie projektu .Rekonštruxcia miestnych komunikácií v obci Malá Mača - II. etapa". Zhotoviteľ bol vybratý verejným obstarávaním v zmysle p.atnej legislatívy.
cenovu ponuku zhotovitel'a

llncsenie Č. 6'1/0Z-2015
Program hosr-odárskeho
a sociálneho rozvoja obce Malá Mača na roky 2015 - 2022, vypracovaný v zmysle
Za ona Č. 30lJ 201-+ Z. z .. ktorým sa mení a doplňa zákon Č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Uznesenie Č. ó8/0Z-_JI5
strategický rozvojový dokument: Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupil. .iudvan
Uznesenie Č. 69/0Z-20Lzmluvu o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnosťou ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/8,82104

Bratislava.

Uznesenie Č. 'lO/OZ-2Ub
použitie rezervného fondu vo výške 4.295,59 € na financovanie vlastného podielu investičného projektu kamerovél-o systému v obci Malá Mača v rozpočtovom náklade do 25.773,54 € vrátane DPH.

Li' : >~enie Č. 71/0Z-2015
z.•ll u o dielo Č. 296/20 l S zhotoviteľa VF Project & Marketing, s.r.o. Šaľa - Veča vo výške 1.200,- € + DPH
(l ~. ),- E) na spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020,
pOJ ioatrenie Č. 7.4, aktivita Č. l, pre financovanie projektu "Zriadenie strediska sociálnych služieb
a rekonštrukcia strechy budovy S.Č. 3 l v obci Malá Mača".
l ...
.:..
smie Č. 72/0Z-2015
m: "'ltnu zmluvu so spoločnosťou LEGAL TENDER, s.r.o. Bratislava - verejné obstarávanie na zabezpečenie
pn
letu zákazky na výber zhotoviteľa stavby pre predmet zákazky "Zriadenia strediska všeobecne prospešných
sl, / b a rekonštrukcia strechy budovy S.Č. 31 v obci Malá Mača" v rámci programu rozvoja vidieka 2014-2020
hl
ske do ~.200.- E ~ DPH (spolu 2.640,- €) .

.L

énie Č. ~3/0Z-:!015
pro» t rozšírenia kamerového systému v obci Malá Mača v rozpočtovom náklade do 24.000 € vrátane DPH
a su .asi s pocanirn žiadosti o dotáciu z fondu Ministerstva vnútra SR. Spoluúčasť obce je 20 %.

.:
Ing. František Hontvári
starosta obce

