
 
 
                                            Z á p i s n i c a 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malá Čausa v roku 2017, 
 konaného dňa  20.2.2017 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Program :  1. Otvorenie    
       2. Schválenie programu zasadnutia  
                  3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
       4.  Schválenie návrhovej komisie   
                  5. Kontrola plnenia uznesení    
                  6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za r. 2016 
                  7.  Schválenie rekonštrukcie elektrickej inštalácie domu smútku 
                  8. Schválenie odkúpenia pozemkov v časti Kohúť- miestna komunikácia 
                  9. Schválenie návrhu na zámenu pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom za   
                      obecné pozemky 
                10.Informácia starostu obce o činnosti úradu  
                11. Žiadosti občanov 
                12. Rôzne 
                13. Diskusia 
                14. Zoznam uznesení 
                15. Záver 
 
 
K bodu 1/ Otvorenie  
                 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malej Čause otvoril a viedol Ing. Peter Vido,  
                 starosta obce. Privítal všetkých prítomných. 

                  Podľa  prezenčnej listiny z pozvaných  7 poslancov sú prítomní  6 poslanci. 
                  Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo  je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  
 
K bodu 2/ Schválenie programu zasadnutia 
                 Ing. Peter Vido, starosta obce  prečítal prítomným návrh programu  zasadnutia OZ.  
 Uznesenie č. 1/2017  
                 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 1. zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  
                 obce  Malá  Čausa. 

  Hlasovanie: Za – 6 poslancov. 
         
 K bodu 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 Starosta obce určuje za zapisovateľku zápisnice -   Ing. Dajanu Chlpekovú a za 
                  overovateľov  zápisnice – p. Annu Kollárovú a  p. Ladislava Mokrého.  
                    
  K bodu 4/ Schválenie návrhovej komisie 
 Návrhová  komisia – Mgr. Slavomíra Lenhartová 
                   Albert Sobota 
   Uznesenie č. 2/2017 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Slavomíra 

Lenhartová a p. Alberta Sobotu. 
                  Hlasovanie: Za – 6 poslancov. 
 
 
 
 
 
 



  K bodu 5/ Kontrola plnenia uznesení 
                   Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia urobil Ing. Peter Vido, starosta obce 

a skonštatoval, že na poslednom OZ neboli uložené žiadne nové úlohy.  
                  Uznesenie č. 3/2017 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia 

OZ dňa  5.12.2016. 
 
K bodu 6/ Správa HK z následnej finančnej kontroly 
                 RSDr. Tomáš Konuš, hlavný kontrolór obce prečítal správu o kontrolnej činnosti za rok  
                 2016 – tvorí prílohu zápisnice č. 1.    
                 Uznesenie č. 4/2017 
                 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. 
 
K bodu 7/ Schválenie rekonštrukcie elektrickej inštalácie domu smútku 
                 p. starosta predložil poslancom návrh na rekonštrukciu el. inštalácie domu smútku. 

Treba vymeniť staré akumulačné kachle a ističe. 
 Uznesenie č. 5/2017 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh na rekonštrukciu el. inštalácie. 
                  Hlasovanie: Za – 6 poslancov. 
 
K bodu 8/  Schválenie odkúpenia pozemkov v časti Kohúť- miestna komunikácia 
                  P. starosta navrhol poslancom odkúpenie časti parciel  KNC p.č. 542/1, KNC p.č. 541/5,    
                  KNC p.č. 541/3a parcely KNC p.č. 540/6 a p.č. 538/1 t.j. prístupová cesta k rodinným   
                  domom v časti “Kohúť“ z dôvodu zlého stavu komunikácie a opraviť ju nemôžme  
                  pretože to nie je obecný majetok. 
                  Uznesenie č. 6/2017 
  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov -  časti parciel  KNC p.č.         
                  542/1, KNC p.č. 541/5, KNC p.č. 541/3 a parcely KNC p.č. 540/6 a p.č. 538/1. 
  Hlasovanie: Za – 6 poslancov. 
 
K bodu 9/  Schválenie návrhu na zámenu pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom za   
                  obecné pozemky-  
                  z dôvodu prístupovej cesty k obecným parcelám. Jedná sa o parcely KNE   
                  č.1080, parcela KNE č.2132/1 o výmere 2181m2 zastavané plochy a nádvoria vo   
                  vlastníctve štátu v zastúpení SPF za pozemky obce parcela KNE č. 547/1 orná pôda  
                  a parcela KNE č. 1126 trvalé trávnaté porasty o výmere 2170m2. 
                 Uznesenie č.7/2017 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov  parcela KNE č. 1080 parcela   
                 KNE č.2132/1 o výmere 2181m2 zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve štátu 

v zastúpení SPF za pozemky obce parcela KNE č. 547/1 orná pôda a parcela KNE č. 
1126 trvalé trávnaté porasty o výmere 2170m2. 

                 Hlasovanie: Za – 6 poslancov. 
 
 
K bodu 10/  Informácia starostu obce o činnosti úradu 
                    1. vrátila sa dokumentácia z dvoch zrušených výziev , z tretej nepoznám výsledky        
                         nepodarilo sa mi zistiť stav ani po telefonáte na PPA 
                    2. bol vykonaný Audit obce 
                    3. podieľali sme sa na organizovaní koncertu Dní kolied Slovenska konáných 6.1.2017    
                        v Ráztočne, budúci ročník bude konaný pravdepodobne v našej obci. 
                    4. zomrel starosta obce Veľká Čausa, 7.1.2017 mal pohreb. 
                    5. 24.1.2017 som sa zúčastnil  na veľtrhu cestovného ruchu a gastronómie   
                        v Bratislave. 
                    6. Zúčastnil som sa rokovania k účasti v OOCR v Bojniciach 
    
 



                7.  19.2. 2017 som sa zúčastnil rokovania s Ministrom vnútra SR a funkcionármi HZZ  
                     a DPO v Trenčíne – a na základe stretnutia som podal dve žiadosti na dotácie – na   
                     dokončenie rekonštrukcie PZ a na dodávku protipovodňového vozíka 

           Dotácia na DHZ bude tento rok 3 000,- vlani bola 2 000,- Eur 
      8.  VÚC – vydal knihu o histórii DPO v kraji, prispieval som do nej fotografiami  
            a textom. Kniha je vydaná a mám prisľúbené výtlačky. 
      9.  Vysporiadanie dlhu Emília Šmelcerová – za pohreb J. Mokrej 
    10.  Bežná agenda – posudky, exekútori, štatistické hlásenia 

              Uznesenie č.8/2017 
              Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informáciu starostu obce o činnosti úradu. 
 
K bodu 11/Žiadosti občanov 
                 - žiadosť ZŠ Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno 395 

o finančný príspevok na voľnočasové   aktivity pre žiakov z našej obce. 
 Uznesenie č. 9/2017 
 Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnúť finančný príspevok na voľnočasové 

aktivity pre žiakov z obce Malá Čausa navštevujúcich ZŠ Gašpara Drozda s materskou 
školu, 972 32 Chrenovec-Brusno 395. 

                 Hlasovanie: Za – 6 poslancov.  
 

- Žiadosť o odpredaj obecného pozemku  
Ing. Henrieta Pápežová žiada o odpredaj  parc. č. 218 pred domom č. 189. 

                 Uznesenie č. 10/2017 
 Obecné zastupiteľstvo predaj pozemku kvalifikovalo ako prípad hodný osobitného  

zreteľa z dôvodu, že  parcelu o ktorú žiadateľka žiada  sa nevyužíva, je v blízkosti jej 
rodinného domu a v minulosti bola zastavaná predzáhradkou, ktorú využíval majiteľ 
nehnuteľnosti. 

                Hlasovanie: Za – 6 poslancov 
                Uznesenie č. 11/2017 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti  obecného pozemku  parcela registra E 
                 č.  218,  Ing. Henriete Pápežovej, v cene  2 eurá za 1 m2. Celková výmera uvedeného  

pozemku bude  spresnená  po  geometrickom zameraní, na ktoré musí byť prizvaný 
zástupca obce. Náklady s prevodom a zameraním hradí kupujúci.  

  Hlasovanie: Za – 6 poslancov 
 
                 
K bodu  12/ Rôzne 
                  - Ing. Chlpeková predbežne informovala poslancov o čerpaní rozpočtu obce v roku 
                  2016. Bližšie informácie budú predložené pri schvaľovaní záverečného účtu. 
                  - Ing. Peter Vido predložil Plán zasadnutí OcZ na r. 2017 
                  Uznesenie č. 12/02017  
                  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OcZ na r. 2017. 
                  Hlasovanie: Za – 6 poslancov  
               
K bodu 13/ Diskusia 
                V diskusii vystúpili nasledovní poslanci so svojimi pripomienkami: 

p. Mokrý – napísať list p. Matiaškovi z dôvodu opravy miestnej komunikácie,                                                                                                                                        
ktorú rozkopal a nedal do pôvodného stavu. 
p. Kollárová – napísať list Štátnym lesom, aby opravili cestu nad ihriskom, ktorá je v ich 
vlastníctve a upozorniť p. Lichnera aby opravil cestu na cintorín – prekopaný kanál. 

 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 14/  Mgr. Lenhartová  prečítala zoznam prijatých uznesení. 
 
K bodu  15/  Po vyčerpaní programu starosta obce ukončil zasadnutie.  
 
     Nedeliteľnú súčasť zápisnice tvorí zoznam uznesení, prijatých na zasadnutí obecného             
zastupiteľstva konaného dňa  20. 2. 2017. 
                                                                                                  Ing. Peter   V i d o  
                                                                                                        starosta obce 
 
 
    
        Anna Kollárová...........................                             Ladislav Mokrý.................................... 
        overovateľka zápisnice                                             overovateľ zápisnice  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoznam uznesení, prijatých na 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva 
obce Malá Čausa v roku 2017, konaného dňa 20. 2. 2017 

 
 Uznesenie  č. 1/2017 
 Obecné zastupiteľstvo  
 s c h v a ľ u j e  
 program 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Malá Čausa . 

 
   Uznesenie č. 2/2017 
   Obecné zastupiteľstvo  
   s c h v a ľ u j e 
   návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Slavomíra Lenhartová a p. Alberta Sobotu 
 
   Uznesenie č. 3/2017 
   Obecné zastupiteľstvo 
   b e r i e   n a   v e d o m i e   
   informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 5.12.2016. 
 
   Uznesenie č. 4/2017 
   Obecné zastupiteľstvo 
   b e r i e   n a   v e d o m i e   
   správu o kontrolnej činnosti za rok 2016.    
 
   Uznesenie č. 5/2017 
   Obecné zastupiteľstvo 
   s c h v a ľ u j e     
   predložený návrh na rekonštrukciu el. inštalácie v dome smútku 
 
   Uznesenie č. 6/2017 
   Obecné zastupiteľstvo 
   S ch v a ľ u j e 
 odkúpenie pozemkov v časti Kohúť-  časti parciel  KNC p.č. 542/1, KNC p.č. 541/5,  
 KNC p.č. 541/3a parcely KNC p.č. 540/6 a p.č. 538/1. 

 
  Uznesenie č. 7/2017 
  Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e     
zámenu pozemkov obce so Slovenským pozemkovým fondom parcela KNE č. 1080 parcela KNE 
č.2132/1 o výmere 2181m2 zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve štátu v zastúpení SPF za 
pozemky obce parcela KNE č. 547/1 orná pôda a parcela KNE č. 1126 trvalé trávnaté porasty 
o výmere 2170m2. 
 
 

   Uznesenie č. 8/2017 
   Obecné zastupiteľstvo 
   b e r i e   n a    v e d o m i e   
  Informáciu starostu obce o činnosti úradu.    
 

 
   Uznesenie č. 9/2017 
   Obecné zastupiteľstvo 
   n e s c h v a ľ u j e   
   poskytnúť finančný príspevok  na voľnočasové aktivity pre žiakov z obce Malá  
   Čausa navštevujúcich ZŠ Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno 395.  
 
 



Uznesenie č. 10/2017  
Obecné zastupiteľstvo 
kvalifikovalo predaj pozemku ako prípad hodný osobitného  zreteľa z dôvodu, že  parcelu  
o ktorú žiadateľka žiada  sa nevyužíva, je v blízkosti jej rodinného domu a v minulosti  
bola zastavaná predzáhradkou, ktorú využíval majiteľ nehnuteľnosti 
 
 
Uznesenie č. 11/2017 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e  
predaj časti  obecného pozemku  parcela registra E  č.  218,  Ing. Henriete Pápežovej, v cene  2 eurá  
za 1 m2. Celková výmera uvedeného  pozemku bude  spresnená  po  geometrickom zameraní, na  
ktoré musí byť prizvaný zástupca obce. Náklady s prevodom a zameraním hradí kupujúci.  
 

Uznesenie č.12/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e 
plán zasadnutí OcZ na rok 2017. 
 
 
    
   Zoznam uznesení tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
 Za overovateľov : 
 
 Anna Kollárová …..........................       
                                                                                                                Ing. Peter Vido 
 Ladislav Mokrý ...............................                                                     starosta obce  
                                                       
 


