UZNESENIE
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Mači, ktoré sa konalo dňa 28.09.2016
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. 33/2016 (odkúpenie pozemkov
od Žofie Sárkányovej), č. 35/2001 (vypratanie pozemku J. Bondorom ml.), č. 93 (tvorba rezervného fondu), č.
94 (úprava č. 2 rozpočtu 2016), č. 96 (investícia TJ), č. 97 (ZoD na TJ), č. 98/2016 (odkúpenie pozemkov od
Žófie Sárkányovej), č. 99 (príloha k VZN 50/20 ll), č. 100 (zmluva o odbere jedlého oleja) a č. 101 (ponuka J.
Bulka) 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. 153/2014 (1. 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
- č. 95/2016 (odkúpenie RD č. 33 od SR) - žiadané podklady doručené na MF SR
Uznesenie Č. 102/0Z-2016
- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2015
- 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. 103/0Z-2016
úpravu č. 3 rozpočtu obce na rok 2016 v zmysle ustanovenia § 12, ods. 3, a § 14 ods.2 písm. a 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-2015 nasledovne:
Celkové príjmy a výdavky rozpočtu
Položka
Položka
Položka
Bežné výdavky

sa

obce sa zvyšujú o čiastku

10.222 €

121 daň z nehnuteľnosti
223 - cintor. hrobové miesta
- vyhlásenie v MR
312 - SR - vrátka DPH

4.100 €
2.625 €
275€
3.222 €

zvyšujú celkom o čiastku

10.222 €

kapitola: Miestna samospráva obce
v položke: 610 mzdy
620 odvody
630 tovary a služby

5.300
2.480
900
1.920

kapitola: Rozvoj obce
v položke:

3.222 €
3.222 €

635 opravy a údržba majetku

kapitola: Verejné osvetlenie
v položke: 635 štandardná údržba
kapitola: Telovýchova a šport
v položke: 630 klub mladých
632 energie TJ

€
€
€
€

400€
400 €
1.300 €
300 €
1.000 €

Po vykonaných úpravách rozpočet k 30.09.2016 bude nasledovný:
272.250 €
Bežné výdavky:
Bežné príjmy:
O€
Kapitálové výdavky:
Kapitálové príjmy:
21.012 €
Finančné výdavkové operácie:
Finančné príjmové operácie:
293.262 €
Výdavky celkom
Príjmy celkom

248.430 €
44.832 €

O€
293.262 €

Uznesenie č. 104/0Z-2016
Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača č. 70/2016 o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva a
za nevýherné hracie prístroje a o podmienkach určovania a vyberania týchto daní na území obce Malá Mača.
Uznesenie č. 105/0Z-2016
prijatie kontokorentného úveru v sume 26.000,- € na obdobie 12 mesiacov od VÚB, a.s., t.j. do 30.09.2017.
Uznesenie č. 106/0Z-2016
zabezpečenie kontokorentného úveru v sume 26.000,- € vo forme vystavenia blankozmenky
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.

obce a podpísania

Uznesenie č. 107/0Z-2016
odkúpenie pozemkov, vedených na LV č. 181, k.ú. Malá Mača, parcela registra "C" č. 659 orná pôda o výmere
905 m2 a č. 660 orná pôda o výmere 2096 m2 od predávajúceho Gejza Biliczký, bytom 925 21 Sládkovičovo,
Janka Kráľa 1289/6 v podiele 4/8-ÍD a od predávajúceho Pavol Bilicky, bytom 925 21 Sládkovičovo, Z. Kodálya
1442/42 v podiele 4/8-ÍD za dohodnutú cenu 0,35 €/m2, t.j. za 1.050,36 € (3.001 m2).

c) vyhlasuje:
Uznesenie č. 108/0Z-2016
v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania
voľby hlavného kontrolóra na 23. novembra 2016 o 1800 hod. Pracovný čas hlavného kontrolóra od 01.01.2017
(§ 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) s úväzkom 0,1, t.j. 3,75
hod/týždeň.

d) schvaľuje:
Uznesenie č. 109/0Z-2016
nadobudnutie pozemku parcela registra "C" č. 594/12 zastavaná plocha o výmere 38 m2, vedeného na LV č. 185,
k.ú. Malá Mača od Valérie Sidovej, bytom 92521 Malá Mača, Čúri 71/23 v celosti darovaním.
Uznesenie č. 1l0/OZ-2016
projekt programu cezhraničnej spolupráce V-A Slovenská republika - Maďarsko, prioritná os POl - Príroda
a kultúra s názvom "Vytvorenie kreatívnej siete a turistického hodnotového reťazca v pohraničnej oblasti (Kreatív hálózat és turisztikai értéklánc kialakítása a határtérségben - Development of creative network and touristic
value chain in borderland) v rozpočtovom náklade do 70.000 € vrátane DPH a súhlasí s podaním žiadosti
o dotáciu z fondu INTERREG Slovenská republika - Maďarsko. Obecné zastupiteľstvo zároveň súhlasí so spoluúčasťou obce vo výške 5 %, t.j. 3.500,- €.

Ing. František Hontvári
starosta obce

