UZNESENIE
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Mači, ktoré sa konalo dňa 03.06.2015
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. II (členovia komisií), č. 12
(úprava č. l rozpočtu r. 2015), č. 13 (použitie rezervného fondu), č. 14 (MZ s L. Búsom), č. 16 (MZ s Š. Katonom), č. 17 (MZ s L. Somogyim), č. 18 (NZ s l. Kováčom), č. 19 (CP Premier Consulting), č. 20 (ZoD s Premier
Consulting), č. 21 (Exprestech) a č. 22 (komisia podľa ÚZ 357/2004 Z. z.) boli splnené a vypúšťajú sa zo sledovania.
Naďalej ostáva v sledovaní uznesenia č.:
- č. 23/2015 (informovanie OZ o presune rozpočtových prostriedkov) - úloha trvalá,
- č. 152/2014 (J. Bondor ml. - terénne úpravy) - nepredložil dokumentáciu,
- č. 153/2014 (l. Bondor ml. - užívanie pozemku) - 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
Uznesenie Č. 24/0Z-2015
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Malá Mača za rok 2014
- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2014
- dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona
č. 540/2007 Z.z.

b)

schvaľuje:

Uznesenie Č. 25/0Z-2015
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.
Uznesenie Č. 26/0Z-2015
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 vo výške 4.992,49 € a rozdiel finančných operácií vo výške 21.694,40 € na tvorbu rezervného fondu.
Uznesenie Č. 27/0Z-2015
použitie časti rezervného fondu vo výške 3.370,00 € na investičnú akciu "Vybudovanie
hosťovských izieb) na budove verejného WC s javiskom".

podkrovia (vytvorenie

Uznesenie Č. 28/0Z-2015
Požiarny poriadok obce Malá Mača.
Uznesenie Č. 29/0Z-2015
"Zmluvu na poskytnutie služby" so spoločnosťou Sloboda zvierat.
Uznesenie Č. 30/0Z-2015
prílohu k VZN č, 35/2008 ~ zvláštnom užívaní miestnych komunikácií pri výstavbe, opravách a údržbe podzemných a nadzemných vedení všetkého druhu na území obce Malá Mača.
Uznesenie Č. 31/0Z-2015
cenovú ponuku firmy SATES, a.s., Považská Bystrica vo výške 1.824,42 € vrátane DPH a montáže na investičnú
akciu "Riešenie dopravy v obci Malá Mača".
Uznesenie Č. 32/0Z-2015
výpoveď zmluvy o užívaní verejného priestranstva zo dňa 14.12.2011 s firmou TZB Global, s.r.o. so sídlom
v Bratislave podľa čl. Vl, bod 2 zmluvy s výpovednou lehotou l mesiac, t.j. zmluva bude ukončená dňom
30.06.2015.

Uznesenie Č. 33/0Z-2015
odkúpenie pozemkov, vedených na:
a) LV Č. 679, k.ú. Malá Mača, parcela registra "E" Č. 544/1 orná pôda o výmere 8728 m2, v podiele 1/32,
b) LV Č. 821, k.ú. Malá Mača, parcela registra "E" Č. 189/3 orná pôda o výmere 4496 m2, Č. 198/1 OO orná pôda
o výmere 842 m2 a Č. 198/200 orná pôda o výmere 3948 m2, všetko v podiele 7/16,
c) LV Č. 932, k.ú. Malá Mača, parcela registra "E" Č. 773/1 orná pôda o výmere 2960 m2, 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,
d) LV Č. 973, k.ú. Malá Mača, parcela registra "E" Č. 1045/5 orná pôda o výmere 5746 m2, v podiele 7/8
od Žofie Sárkányovej, bytom 930 04 Baka Č. 205 za dohodnutú cenu 0,35 €/m2, t.j. za 4.183,25 € (11.952,13
m2).
Uznesenie Č. 34/0Z-2015
jednorázový príspevok pre Rimskokatolícku cirkev, Fara Sládkovičove vo výške 800,00 € na krytie nákladov na
elektriku v kostole v Malej Mači. Dotácia sa vyúčtuje podľa skutočnej spotreby podľa vyúčtovacej faktúry.
Uznesenie Č. 35/0Z-2015
vypratanie pozemku vo vlastníctve Obce Malá Mača, parcela registra "E" Č. 1284/100 Jurajom Bondorom ml.,
bytom Malá Mača, ul. Maková Č. 129/19 do 30.06.2015. V prípade neuposlúchnutia práce vykoná obec
a náklady vyúčtuje Jurajovi Bondorovi ml.

e)

ruší:

Uznesenie Č. 36/0Z-2015
VZN Č. 39/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Malá Mača, schválené dňa 08.12.2008.
Uznesenie Č. 37/0Z-2015
VZN Č. 41/2008 o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom
obcou Malá Mača, schválené dňa 08.12.2008.
Uznesenie Č. 38/0Z-2015
VZN Č. 54/201 l Požiarny poriadok obce Malá Mača, schválené dňa 12.12.20 II.

l,

Ing. František Hontvári
starosta obce

