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Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malej Mači,
konaného dňa 6. februára 2019
v budove Obecného úradu v Malej Mači

Prítomní:
Starosta obce:

Ing. František Hontvári

Poslanci OZ:

Marek Babóš
Bernadeta Búranová
Štefan Katona
Ján Miklos
Karol Mészáros
Bc. Attila Oravec
Lýdia Popluhárová

Ostatní prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie zasadnutia - starosta
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. František Hontvári, privítal všetkých prítomných
poslancov OZ, zamestnancov obce a občanov. Ďalej konštatoval, že :
Všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli včas pozvaní písomnou pozvánkou, ktorá obsahovala
program, čas a miesto rokovania. Z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov. OZ je
uznášania schopné.
Starosta oboznámil prítomných s programom rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácie poslancov
Schválenie mandátnych a nájomných zmlúv
Rôzne
Schválenie uznesenia
Záver

Poslanci jednohlasne schválili program rokovania 2. zasadnutia OZ.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice - starosta
za zapisovateľku určil zamestnanca OCÚ:
Zitu Jasovskú
a za overovateľov zápisnice, nakol'ko nebol iný návrh, určil poslancov: Karola Mészárosa a Štefana
Katonu.
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie - starosta
do návrhovej a mandátovej komisie navrhol poslancov: Lýdiu Popluhárovú a Jána Miklosa.
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Poslanci hlasovaním:
Marek Babóš, Bernadeta Búranová,
Oravec, Lýdia Popluhárová

za:
proti:
zdržal sa:

Štefan Katona, Karol Mészáros,

Bc. Attila

Ján Miklos

schválili mandátovú a návrhovú komisiu v zložení Lýdia Popluhárová a Ján Miklos.
4. Kontrola plnenia uznesení - starosta
Uznesenia č. 23/2015 (informovanie OZ o presune rozpočtových prostriedkov), č. 1/2018 (výsledky
volieb, zloženie sľubu starostu a poslancov, vystúpenie starostu, poverenie osoby zastupovaním
starostu), č. 2 (poverenie poslanca so zvolávaním zastupiteľstva), č. 3 (zriadenie 3 komisií), č. 4
(voľba predsedov komisií), č. 5 (určenie platu starostu), č. 6 (schválenie zásad odmeňovania
poslancov), č. 7 (používanie osobného motorového vozidla starostu na služobné účely), č. 8
(členovia komisií) a č. 9 (prehodnotenie vnútorných noriem) boli splnené a vypúšťajú sa zo
sledovania.
Naďalej ostávajú v sledovaní uznesenia č.:
- č. 180/2014 (žiadosť J. Pinčeka o legalizáciu altánku) - čaká sa na usporiadanie pozemkov
s vlastníkmi bytov
- č. 15/2015 (žiadosť SBD o usporiadanie pozemkov) - doručený výpis z uznesenia OZ.
5. Interpelácie poslancov:
a) Poslanec, Bc. Attila Oravec: na námestí bliká svetlo verejného osvetlenia.
Starosta: áno viem, čakáme na grant.
b) Poslanec, Ján Miklos: pri vstupe do obce elektronická tabuľa"

SPOMAĽ " tiež nefunguje

už dlhšiu dobu.
Starosta: už som nahlasoval na VÚC - Správu a údržbu ciest do Trnavy, ktorí ani nevedeli o tom, že
takáto tabula tu bola osadená a zatiaľ nebola opravená.
c) Poslanec, Karol Mészáros: navrhuje upozorniť správcu cesty aj na orezanie topoľov.
Starosta: v poriadku.
d) Poslankyňa, Bernadeta Búranová: pri ihrisku je zhromažďovaný biologický odpad: orezané
konáre stromov a obyvatelia už tam nosia aj iný odpad. Bolo by vhodné zaviesť opatrenia,
aby sa zamedzilo vynášaniu iného odpadu.
Starosta: nakoľko to nie je oplotené, nevedeli by sme zavedené opatrenia kontrolovať. Keď niekto
je svedkom takejto činnosti, je potrebné zdokumentovať, odfotiť, aby sme vedeli takýchto občanov
usvedčiť. Na firmu, ktorá nám drví tento biologický odpad už dlho čakáme, zakaždým aj 2-3 roky.
Náklady za drvenie ani za dopravu nám neúčtujú a materiál sa energeticky zhodnotí. Aj v minulosti
sme to už chceli za účasti hasičov zapáliť, napokon sme sa dočkali, prišli, podrvili a zobrali.
e) Poslankyňa Lýdia Popluhárová:

cesta vedúca do ulici Pančova je tiež zarastená konármi
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stromov a kríkov. Bolo by to potrebné tiež orezať, a hneď aj podrviť. V minulosti orezanie
konárov na tejto ceste spolu s ostatným orezom vykonal p. Tibor Gál, objednal drvičku
z družstva, ale tieto služby sú spoplatnené. Tentoraz by mala uhradiť obec drvenie týchto
orezaných konárov.
Starosta: poinformujeme
f)

sa u p. Gála, či tento rok vykoná orez a ak áno, za akých podmienok.

Poslankyňa, Bemadeta Búranová: pozemok parkoviska pri brehu rieky 'Dudváh je vo
vlastníctve obce? Parkovisko je veľmi rozmočené, rozšľapané.

Starosta: Áno, je to obecný pozemok a majú ho v dlhodobom nájme, je vydané stavebné povolenie
a keď bude lepšie počasie, začnú s prácami parkoviska. Ďalej mám na piatok dojednané stretnutie
s riaditeľom Okresného dopravného inšpektorátu, s p. Bicsanom vo veci dopravného riešenia
v okolí prevádzky spoločnosti TZB Global, s.r.o ..
g) poslanec Ján Miklos pripomína, že v modlitebni ešte stále nie je odstránená obitá omietka.
Starosta: odstránime.
h) Poslankyňa Bemadeta Búranová žiada starostu, aby sa informoval
Global, na výstavbu dohodnutej zvukovej clony.

u spoločnosti

TZB

Starosta: v poriadku.
6. Schválenie mandátnych a nájomných zmlúv - starosta
a) návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.12.2016 s Jánom Kováčom na prenájom
Domu smútku v Malej Mači.
Poslanci jednohlasne schválili dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 29.12.2016
Kováčom na prenájom Domu smútku v Malej Mači (uznesenie č. 12/0Z-2019).

s Jánom

b) návrh dodatku č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 05.03.2015 na hospodárenie s areálom TJ
Malá Mača s mandatárom Štefanom Katonom, Malá Mača, Pančova č. 167/5. Dodatkom č.
1 sa zmluva uzatvára na dobu určitú do 30.11.2022. Dohodnutá cena vykonaných prác je
500,00 €/mesiac, t.j. 5.000 €/rok.
Poslanci hlasovaním
za:
Marek Babóš, Bernadeta Búranová, Karol Mészáros, Ján Miklos, Bc. Attila Oravec a
Lýdia Popluhárová
proti:
zdržal sa:
Štefan Katona
schválili
dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 05.03.2015 na hospodárenie s areálom TJ Malá Mača
s mandatárom Štefanom Katonom, Malá Mača, Pančova č. 167/5. Dodatkom č. 1 sa zmluva
uzatvára na dobu určitú do 30.11.2022. Dohodnutá cena vykonaných prác je 500 €/mesiac, t.j. 5.000
€/rok (uznesenie č. 13/0Z-20 19).
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c) návrh mandátnej zmluvy Č. 4/2019 zo dňa 05.01.2019 s Ladislavom Búsom, oprávneným na
vykonávanie verejného obstarávania. Zmluva sa uzatvára do konca volebného obdobia, do
31.12.2022. Cena služby je 348,00 € vrátane DPH za kvartál, fakturácia sa vykonáva
kvartálne.
Poslanci jednohlasne schválili mandátnu zmluvu Č. 4/2019 zo dňa 05.01.2019 s Ladislavom Búsom,
oprávneným na vykonávanie verejného obstarávania. Zmluva sa uzatvára do 31.12.2022. Cena
služby je 348,00 € vrátane DPH za kvartál, fakturácia sa vykonáva kvartálne (uznesenie Č. 14/0Z2019).
d) návrh dodatku Č. 1 mandátnej zmluvy zo dňa 28.12.2016 na kosenie verejných priestranstiev
s mandatárom Ladislavom Somogyim, Malá Mača, Cintorínska Č. 99/19. Dodatkom Č. 1 sa
zmluva uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022. Pán Somogyi ústne požiadal o zvýšenie zo
6,5 centov na 7 centov za m2.
Poslanci jednohlasne schválili predlženie mandátnej zmluvy na kosenie s mandatárom Ladislavom
Somogyim, Malá Mača, Cintorínska Č. 99/19
a hlasovaním
za:
Marek Babóš, Štefan Katona, Ján Miklos, Bc. Attila Oravec a Lýdia Popluhárová
proti:
zdržal sa:
Bernadeta Búranová, Karol Mészáros schválili zvýšenie sadzby za kosenie zo 6,5
centa na 7 centov za m2 (uznesenie Č. 15/0Z-2019).
e) návrh dohody s obcou Abrahám na plnenie úloh Obecného hasičského zboru pre potreby
obce Malá Mača. Na rok a obyvateľa žiadajú 50 centov, t.j. na rok budeme platiť cca 300 €.
Poslanci jednohlasne schválili dohodu s obcou Abrahám na plnenie úloh Obecného hasičského
zboru pre potreby obce Malá Mača (uznesenie Č. 16/0Z-2019).
f)

návrh zmluvy o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie spoločnosti Galileo Corporation
s.r.o. so sídlom: 925 06 Čierna Voda 468. Cena za sprevádzkovanie aplikácie a dátového
zdroja je 500,- € bez DPH, t.j. 600,- € s DPH, ročný poplatok za zabezpečenie prevádzky
aplikácie a dátového zdroja a licenčný poplatok za používanie je 150,- € + DPH, t.j. 180 €
s DPH.

Poslanci hlasovaním
za:
proti:
zdržal sa:

Marek Babóš, Bernadeta Búranová,
Oravec a Lýdia Popluhárová

Štefan Katona, Karol Mészáros,

Bc. Attila

Ján Miklos

schválili uzatvorenie zmluvy o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie spoločnosti Galileo
Corporation S.r.o. so sídlom: 925 06 Čierna Voda 468. Cena za sprevádzkovanie aplikácie a
dátového zdroja je 500,- € bez DPH, t.j. 600,- € s DPH, ročný poplatok za zabezpečenie prevádzky
aplikácie a dátového zdroja a licenčný poplatok za používanie je 150,- € + DPH, t.j. 180 € s DPH
(uznesenie Č. 17/0Z-2019).

5
7. Rôzne - starosta
a) úprava rozpočtu medzi jednotlivými položkami príjmov a výdavkov k 31.12.2018 v zmysle
ustanovenia § 12, ods. 3, a § 14 ods. 2 písmeno a zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a uznesenia OZ č.23/0Z-20 15 nasledovne:

Kapitola - položka
Bežné

Kapitálové

Finančné operácie
SPolu

tuzemské bežné granty
zahraničné granty
miestna samospráva - služby
miestny rozhlas - oprava a údržba
sociálna oblasť - tuzemský grant (finančný dar)
kultúra - zahraničný grant
rekonštrukcia rozhlasu
búracie práce RD. s.č. 33 a 34
TJ - obslužná budova
prevod z rezervného fondu

Operácia
Príjmy
Výdavky
O
3600
1 600
O
510
O
7800
O
3600
O
O
1 600
O
7800
5200
O
510
O
5200
O
18710
18710

Po vykonaných úpravách bude rozpočet na rok 2018 nasledovný:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Príjmy celkom

271 572 Bežné výdavky
10000 Kapitálové výdavky
17800
299372

267612
31 760

Finančné výdavkové operácie
Výdavky celkom

O

299372

Poslanci vzali na vedomie úpravu rozpočtu medzi jednotlivými položkami príjmov a výdavkov
k 3l.12.2018 v zmysle ustanovenia § 12, ods. 3, a § 14 ods. 2 písmeno a zákona 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a uznesenia OZ č.23/0Z-2015, tak ako je to vyššie
uvedené (uznesenie Č. 10/0Z-2019).
b) vybudovanie miestnej komunikácie na ul. Poľná, parcela registra "C" Č. 666/5 záhrada
o výmere 172 m2, Č. 667/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 388 m2 (vytvorená
geometrickým plánom Č. 17/2016 úradne overeným dňa 9.3.2016 z pôvodnej parcely
registra "E" Č. 745/101 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 388 m2) a Č. 667/2 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 469 m2 (vytvorená geometrickým plánom Č. 17/2016 úradne
overeným dňa 9.3.2016 z pôvodnej parcely registra "E" Č. 7451201 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 11.422 m"). Predmetná komunikácia je stavba vo verejnom záujme
v zmysle § 108 stavebného zákona.
Poslanci jednohlasne schválili vybudovanie miestnej komunikácie na ul. Poľná, parcela registra "C"
666/5 záhrada o výmere 172 m2, Č. 667/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 388 m2
(vytvorená geometrickým plánom Č. 1712016 úradne overeným dňa 9.3.2016 z pôvodnej parcely
registra "E" Č. 745/1 O 1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 388 m2) a Č. 667/2 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 469 m2 (vytvorená geometrickým plánom Č. 17/2016 úradne overeným dňa
9.3.2016 z pôvodnej parcely registra "E" Č. 745/201 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11.422
m2). Predmetná komunikácia je stavba vo verejnom záujme v zmysle § 108 stavebného zákona
Č.
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(uznesenie č. 18/0Z-2019).
c) návrh členov komisií pri OZ Malá Mača nasledovne:
• komisia finančná, správy obecného majetku a regionálnej politiky, podnikatel'skej
činnosti, sociálna a bytová - Lýdia Popluhárová, Emese Mészárosová, Ing. Katarína
Ozsvaldová Horváthová, Eva Dubová, Mgr. Ivana Miklosová
• komisia výstavby, bytovú, územného plánovania a životného prostredia, cestného
hospodárstva a dopravy - Ján Miklós, Marek Babóš, Ing. Vladimír Búran, Bc. Attila
Oravec
• komisia mládeže, školstva, kultúry, športu a rozvoja a vzdelávania mládeže - Bernadeta
Búranová, Ing. Katarína Ozsvaldová Horváthová, Marek Babóš, Štefan Katona, Monika
Nagyová
Poslanci jednohlasne
1110Z-2019).
d)

schválili zloženie troch komisií pn obecnom zastupiteľstve

(uznesenie č.

ávrh Zmluvy o dielo Č. 6/2019 "Projekt Town Twinning" na vypracovanie a podanie
žiadosti o dotáciu na obecné slávnosti vo výške 25.000 E. Cena za vypracovanie, podanie
a prípadné vyúčtovanie je 1.000,- E.

Poslanci hlasovaním
Marek Babóš, Štefan Katona, Karol Mészáros, Ján Miklos, Bc. Attila Oravec a Lýdia
Popluhárová

za:
proti:
zdržal sa:

Bernadeta Búranová

schválili uzatvorenie Zmluvy o dielo Č. 6/2019 "Projekt Town Twinning" na vypracovanie
a podanie žiadosti o dotáciu na obecné slávnosti vo výške 25.000 E. Cena za vypracovanie, podanie
a prípadné vyúčtovanie je 1.000,- E (uznesenie Č. 19/0Z-20 19).
e) Na 1. zasadnutí
OZ schválilo Zásady odmeňovania poslancov na volebné obdobie.
Z dôvodu zmeny legislatívy od 01.02.2019 je potrebné vyňať zo zásad odmeňovanie
zástupcu starostu, ktorému od 01.02.2019 určuje plat starosta. Preto je potrebné zásady
znova schváliť. Určenie starostu o plate zástupcu starostu bude korešpondovať so zásadami,
ktoré boli schválené na ustanovujúcom zasadnutí. Čiže zástupca starostu bude mať odmenu
poslanca vo výške podľa zásad odmeňovania poslancov vo výške 40 E na mesiac a ako
zástupca bude mať odmenu určenú starostom vo výške vo výške 20 E na mesiac.
Poslanci jednohlasne
2019).
f)

schválili predložené Zásady odmeňovania

poslancov

(uznesenie

Č.

20/0Z-

podanie žiadosti o dotáciu na rozšírenie kamerového systému v obci Malá Mača. Celkový
rozpočtový náklad predstavuje čiastku 17.747,04 E, žiadaná dotácia je 14.197,63 E,
spoluúčasť (min. 20 %) 3.549,41 E.

Poslanci jednohlasne schválili podanie žiadosti o dotáciu na rozšírenie kamerového systému v obci
Malá Mača. Celkový rozpočtový náklad predstavuje čiastku 17.747,04 E, žiadaná dotácia je
14.197,63 E, spoluúčasť (min. 20 %) 3.549,41 E (uznesenie Č. 21/0Z-2019).
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g) Na Poľnej ulici sú problémy s napojením na inžinierske siete. ZsE sa zaviazala, že rozšíri
elektrické vedenie, aby kapacitne postačovalo pre rodinné domy stavebníkov, ktorí tam
kúpili pozemky. Je tu požiadavka na obec, aby dala vypracovať PD na toto rozšírenie
a vybavila stavebné povolenie. Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie
rozšírenia elektrického vedenia na ul. Poľná, parcela registra "C" Č. 66711 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 388 m2 (vytvorená geometrickým plánom Č. 17/2016 úradne overeným
dňa 9.3.2016 z ~ôvodnej parcely registra "E" Č. 745/1 O 1 zastavaná plocha a nádvorie
2
o výmere 388 m) a Č. 667/2 zastavaná plocha anádvorie o výmere 469
(vytvorená
geometrickým plánom Č. 17/2016 úradne overeným dňa 9.3.2016 z pôvodnej parcely
registra "E" Č. 745/201 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11.422 m"). Ponuková cena
PD na územné konanie a stavebné povolenie je cca 1.200,- € (elektrika 350,- €, kompletáž,
vyjadrenia, poplatky 850,- €).

'm

Na pracovnom zasadnutí poslanci poverili starostu, aby rokoval s p. Gregorom, pôvodným
majiteľom pozemkov. Pán Gregor sa vyjadril, že do výšky 300 € prispeje k financovaniu tohto
projektu.
Poslanec Bc. Attila Oravec odmieta financovanie, aj keď sa jedná o obecný pozemok, čo sa týka
komunikácie.
Poslanci hlasovaním:
za:
proti:
zdržal sa:

Ján Miklos
Marek Babóš, Bernadeta Búranová, Štefan Katona, Bc. Attila Oravec
Karol Mészáros a Lýdia Popluhárová

odmietli financovanie vypracovania projektovej dokumentácie rozšírenia elektrického vedenia na
ul. Poľná, parcela registra "C" Č. 667/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 388 m2 (vytvorená
geometrickým plánom Č. 17/2016 úradne overeným dňa 9.3.2016 z pôvodnej parcely registra "E" Č.
745/1 O 1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 388 m2) a Č. 66712 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 469 m2 (vytvorená geometrickým plánom Č. 17/2016 úradne overeným dňa 9.3.2016 z
pôvodnej parcely registra "E" Č. 745/201 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11.422 m").
(uznesenie Č. 22/0Z-2019).
h) Je pripravené uznesenie

na súčasné volebné obdobie k povereniu starostu obce na presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa celkové príjmy
ani celkové výdavky nemenia. O uskutočnených
presunoch má starosta povinnosť
neodkladne informovať OZ (uznesenie Č. 23/0Z-2019).

i)

Informácie pre poslancov - starosta:
- p. Igor Fóka dal písomnú výpoveď z nájmu garáže Požiarnej zbroj nice,
- Obecné dni budú 03.08.2019, je potrebné osloviť skupinu Pósfa - vedia zabezpečiť
zábavu dvojjazyčne,
- výstavba chodníka vevanjelickom
cintoríne, tá časť je urbariát, je vyhotovená
dokumentácia, podľa rozpočtu investičné náklady sú necelých 12 tisíc eur, zo zámkov ej
dlažby Semmelrock.
-

Plánované investície na rok 2019:
o WIFI4EU: 15 000 €,
o spevnené plochy v cintoríne,
o rozšírenie kamerového systému,
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o
o
o
o
o
-

Plánované podujatia v roku 2019:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

j)

súrodenci Jasovský ponuka nehnuteľnosti za 65 000 €,
budova OcÚ oprava ÚK, projekt rekonštrukcie,
budova OcÚ, tepelná izolácia, dotácia, PD,
obytný súbor "Stred" cenová ponuka na PD inžinierskych sietí,
insígnie s obecným erbom.

predstavenie Babóš Marek - 02.02.2019 - PZ
Fašiangy v Sopronnémeti 02.2019
Klobáskový festival Sládkovičovo 23.02.2019 - zostaviť družstvo
Vitézbál - Belá
Klobásový festival Gerendás OS/2019 - družstvo
15. marec - spomienkové podujatie 17.03.2019, o 9,30 hod.
Vysídlenie - spomienkové podujatie 05.05.2019, o 9,30 hod.
Csemadok - Surneg 15.-16.06.2019
Sopronnémeti - obecný deň 06.07.2019
Pančova Cup, súťaž vo varení 07/2019
Sedliacka olympiáda 20.09.2019
Obecný deň - 03.08.2019
23. október - spomienkové podujatie 20.1 O. 2019 alebo 27.10.2019, o 9,30 hod.
Stretnutie dôchodcov 10/2019
Stolný tenis na Štefana 12/2019 (pre amatérov 2 dni - každý pondelok)

obyvateľ Daniel Vôrôs informuje, že rybári upratovali okolie jazera zvaného Báger (pri
bytovkách) a orezané konáre nechali tam,

k) obyvateľ Ján Struhár sa informuje, kedy budú robené nové chodníky
Hlavnej ulici?
l)

v obci, napr. na

Poslanec Ján Miklos navrhuje, že v rámci zasadnutia stavebnej komisie zmapujú kvalitu
chodníkov v obci a správu o stave chodníkov, resp. o tom, kde je potrebné vybudovať nové
chodníky alebo jestvujúce opraviť, predložia obecné mu zastupiteľstvu,

8. Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia OZ predložila poslankyňa Lýdia Popluhárová,
jednohlasne schválili.

ktorý poslanci

9. Záver - starosta
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 2. verejné zasadnutie OZ v Malej Mači.

V Malej Mači, dňa 06. februára 2019

Starosta obce

Ing. František Hontvári

9
Overovatelia

Karol Mészáros
Štefan Katona

zapísala: Zita Jasovská
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