Zápisnica

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malá Čausa v roku 2017,
konaného dňa 15.5.2017
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. Záverečný účet obce r. 2016 a stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
7. Individuálna výročná správa obce Malá Čausa za rok 2016
8. Schválenie kontokorentného úveru
9. Správy HK z vykonaných kontrol
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 p. Kollárová
sa ospravedlnila
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. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 2. 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. Michala Kršku a Mgr. Janu Matiaškovú
K bodu 4/ Schválenie návrhovej komisie
Návrhová komisia – Mgr. Slavomíra Lenhartová
Martin Valenta
Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Slavomíra
Lenhartová a p. Martina Valentu
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. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia
OZ dňa 20.2.2017.
K bodu 6/ Záverečný účet obce r. 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu obce
Záverečný účet obce Malá Čausa za rok 2016 predložila Ing. Chlpeková a stanovisko
hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Malá Čausa za rok 2016 predložil
RSDr. Tomáš Konuš a tvorí prílohu zápisnice č. 1
Uznesenie č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Malá Čausa za rok 2016.
Uznesenie č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
záverečný účet obce Malá Čausa za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 19 227,52 Eur.
Hlasovanie : Za – 6 poslancov.
Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 19 227,52 Eur podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov§ 10 ods. 9 na úhradu riešenia havarijného stavu
dažďovej kanalizácie pri č. d. 230 vo výške 6 000,- Eur
- na splácanie istiny úveru vo výške 10 800,- Eur
- na vybudovanie autobusovej zastávky vo výške 3 600,- Eur
Hlasovanie: Za – 6 poslancov
K bodu 7/ Individuálna výročná správa obce Malá Čausa za rok 2016
Ing. Chlpeková predložila poslancom na schválenie individuálnu výročnú správu obce
Malá Čausa za rok 2016.
Uznesenie č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Individuálnu výročnú správu obce Malá Čausa za rok 2016.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
K bodu 8/ Schválenie kontokorentného úveru
p. starosta oboznámil poslancov, že nakoľko obci končí k 21.5.2017 kontokorentný úver
a obec nemá dostatok finančných prostriedkov je potrebné schváliť nový kontokorentný
úver obce vo výške 10 000 Eur.
Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- poskytnutie kontokorentného úveru vo výške 10 000 Eur vo VÚB a.s. a zabezpečenie
kontokorentného úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce a podpísania
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.

K bodu 9/ Správy hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol
Správy z vykonaných kontrol predložil RSDr. Tomáš Konuš a správy tvoria prílohy
zápisnice č. 2,3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 predložil hlavný
kontrolór, príloha zápisnice č. 4.
Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené správy hlavného kontrolóra z
vykonaných kontrol.
Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na II. polrok 2017.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov
K bodu 10/ Informácia starostu obce o činnosti úradu
- prišlo potvrdenie o zaevidovaní žiadosti z Programu rozvoja vidieka,
- vypracované žiadosti na - Štátne Lesy na opravu lesnej cesty od ihriska,
- Slovenský pozemkový fond o zámenu pozemkov,
odpovede zatiaľ neprišli.
- montujú sa autobusové zástavby pri Polesí a pri škole,
- riešil sa havarijný stav dažďovej kanalizácie na dolnom konci,
- 24.3.2017 Snem ZMOHN, kde sa riešila problematiky výziev z PRV, vodárenská
spoločnosť – odklanalizovanie,.......
- podali sme žiadosť na individuálne potreby obcí – 10 000,- Eur,
- p. starosta podal žiadosť na pridelenie protipovodňového vozíka,
- zaslanie predbežnej požiadavky na MV SR o 10 000,- Eur na opravu požiarnej
zbrojnice,
- v sobotu 20.5.2017 organizujeme okresné kolo Územnej organizácie DPO,
predpokladaná návšteva predsedu VÚC, krajského riaditeľa HaZZ, okresného
riaditeľa HaZZ, zúčastniť sa má cca 20 družstiev z okresu.
- deň detí sa plánuje na 3.6.2017, p. starosta oslovil združenie Aquila-Bojnice,
- vybavovala sa bežná agenda – posudky, hlásenia, stavebné konania, exekútori, ...
- nová výzva v programe LEADER,
- prokurátorská kontrola – bez nedostatkov.
Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o činnosti úradu.
K bodu 11/ Žiadosti občanov
Boli podané 3 písomné žiadosti.
- Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Ing. Iveta Ľahká,
parc. registra E číslo 1830/4, z ktorej sa geometrickým plánom č. 14/2017 zo
dňa 15.3.2017 odčlenila parcela registra C č. 1830/52 trvalý trávny porast vo výmere
17 m², dôvodom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k už existujúcej nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo
predaj pozemku kvalifikovalo ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
uvednú parc. registra C číslo 1830/52 obec nevyužíva, a taktiež z dôvodu usporiadania
vlastníckych vzťahov k už existujúcej nehnuteľnosti žiadateľa.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti obecného pozemku parc. registra E
číslo 1830/4, z ktorej sa geometrickým plánom č. 14/2017 zo dňa 15.3.2017 odčlenila
parcela registra C č. 1830/52 trvalý trávny porast vo výmere 17 m² Ing. Ivete Ľahkej,
v cene 2 eurá za 1 m², celková cena uvedeného pozemku je 34,- Eur.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov

-

Žiadosť o odkúpenie pozemku Vido Anton, parc. registra E číslo 1830/4, z ktorej sa
geometrickým plánom č. 14/2017 zo dňa 15.3.2017 odčlenila parcela registra C č.
1830/51 trvalý trávny porast vo výmere 73 m², dôvodom je usporiadanie vlastníckych
vzťahov k už existujúcej nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo
predaj pozemku kvalifikovalo ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
uvednú parc. registra C číslo 1830/51 obec nevyužíva, a taktiež z dôvodu usporiadania
vlastníckych vzťahov k už existujúcej nehnuteľnosti žiadateľa.
Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti obecného pozemku parc. registra E
číslo 1830/4, z ktorej sa geometrickým plánom č. 14/2017 zo dňa 15.3.2017 odčlenila
parcela registra C č. 1830/51 trvalý trávny porast vo výmere 73 m² Ing. Antonovi
Vidovi v cene 2 eurá za 1 m², celková cena uvedeného pozemku je 146,- Eur.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.

-

Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Petrisková Eva. Jedná sa o parcelu
registra E číslo 177 zastavané plochy a nádvoria.
Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo
Predaj pozemku kvalifikovalo ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu
usporiadania vlastníckych vzťahov k už existujúcej nehnuteľnosti žiadateľa.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
Uznesenie č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti obecného pozemku parcely registra E
č. 177 zastavané plochy a nádvoria, p. Petriskovej Eve, v cene 2 eurá za 1 m2.
Celková výmera uvedeného pozemku bude spresnená po geometrickom zameraní, na
ktoré musí byť prizvaný zástupca obce.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
- p. Valenta Martin predniesol ústne svoju žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
parcela registra E číslo 522 zastavané plochy a nádvoria.
Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo
Predaj pozemku kvalifikovalo ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu
usporiadania vlastníckych vzťahov k už existujúcej nehnuteľnosti žiadateľa.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti obecného pozemku parcely registra E
č. 522 zastavané plochy a nádvoria, p. Martinovi Valentovi, v cene
2 eurá za 1 m2. Celková výmera uvedeného pozemku bude spresnená po
geometrickom zameraní, na ktoré musí byť prizvaný zástupca obce.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.

K bodu 12/ Rôzne
Z Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor bolo obci doručené rozhodnutie
o prerušení návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe
kúpnej zmluvy, ktorú uzatvorili Emília Šmelcerová, rod. Mokrá ako predávajúca
a Obec Malá Čausa ako kupujúci, ohľadne nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú.
Malá Čausa, kde požadujú doložiť Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení
uvedenej Kúpnej zmluvy v rozsahu označenia predmetu prevodu a kúpnej ceny
v zmysle § 9 ods. 2 písm. e) zák. č. 138/1991 Z.z.
Uznesenie č. 28/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
odkúpenie pozemku od Emílie Šmelcerovej, rod. Mokrá v katastrálnom území obce
Malá Čausa, parcela registra „E“ parcela číslo 1460 orná pôda vo výmere 1823 m2,
za dohodnutú kúpnu cenu 631,07 Eur.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
-

Organizácia MDD – deň detí sa uskutoční 3. júna 2017. O 10-tej hodine sa uskutoční
Letná detská olympiáda na miestnom futbalovom ihrisku, kde obec zabezpečí ceny
na jednotlivé súťaže.
Ku dňu matiek obec opäť usporiada zájazd, v tomto roku navštívime s matkami Hrad
v Starej Ľubovni a v Hniezdnom pálenicu, kde sa vyrába Whisky. Zájazd je
naplánovaný na 10. júna 2017 s odchodom autobusu o 6,30 hod. pred budovou
obecného úradu.

K bodu 13/ Diskusia
Diskusia prebehla pri prejednávaní jednotlivých bodov zasadnutia.
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 15. 5. 2017.

Ing. Peter V i d o
starosta obce

Michal Krško ................................
overovateľ zápisnice

Mgr. Jana Matiašková..................................
overovateľka zápisnice

Zoznam uznesení, prijatých na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva
obce Malá Čausa v roku 2017, konaného dňa 15. 5. 2017
Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malá Čausa .
Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Slavomíra Lenhartová a p. Michal Krško.
Uznesenie č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 20.2.2017.
Uznesenie č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Malá Čausa za rok 2016.
Uznesenie č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
záverečný účet obce Malá Čausa za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 19 227,52 Eur.
Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 19 227,52 Eur podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov§ 10 ods. 9 na úhradu riešenia havarijného stavu dažďovej kanalizácie pri č. d. 230 vo
výške 6 000,- Eur,
- na splácanie istiny úveru vo výške 10 800,- Eur
- na vybudovanie autobusovej zastávky vo výške 3 600,- Eur.
Uznesenie č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Individuálnu výročnú správu obce Malá Čausa za rok 2016.
Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
- poskytnutie kontokorentného úveru vo výške 10 000 Eur vo VÚB a.s. a zabezpečenie
kontokorentného úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce a podpísania
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.

Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
predložené správy hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol.
Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce o činnosti úradu.
Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo
kvalifikovalo
predaj pozemku parc. registra E číslo 1830/4 trvalý trávny porast, z ktorej sa geometrickým
plánom č. 14/2017 zo dňa 15.3.2017 odčlenila parcela registra C č. 1830/52 trvalý trávny porast vo
výmere 17 m² ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvednú parc. registra C číslo
1830/52 obec nevyužíva, a taktiež z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov k už existujúcej
nehnuteľnosti žiadateľa.
Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj časti obecného pozemku parc. registra E číslo 1830/4, z ktorej sa geometrickým plánom
č. 14/2017 zo dňa 15.3.2017 odčlenila parcela registra C č. 1830/52 trvalý trávny porast vo výmere
17 m² Ing. Ivete Ľahkej, v cene 2 eurá za 1 m², celková cena uvedeného pozemku je 34,- Eur.
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo
kvalifikovalo
predaj pozemku parc. registra E číslo 1830/4 trvalý trávny porast, z ktorej sa geometrickým
plánom č. 14/2017 zo dňa 15.3.2017 odčlenila parcela registra C č. 1830/51 trvalý trávny porast vo
výmere 73 m² ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvednú parc. registra C číslo
1830/51 obec nevyužíva, a taktiež z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov k už existujúcej
nehnuteľnosti žiadateľa.
Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj časti obecného pozemku parc. registra E číslo 1830/4, z ktorej sa geometrickým plánom
č. 14/2017 zo dňa 15.3.2017 odčlenila parcela registra C č. 1830/51 trvalý trávny porast vo výmere
73 m² Ing. Antonovi Vidovi, v cene 2 eurá za 1 m², celková cena uvedeného pozemku
je 146,- Eur.

Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo
kvalifikovalo
predaj pozemku parc. registra E číslo 177 zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov k už existujúcej nehnuteľnosti
žiadateľa.
Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj časti obecného pozemku parcely registra E č. 177 zastavané plochy a nádvoria,
p. Petriskovej Eve, v cene 2 eurá za 1 m2. Celková výmera uvedeného pozemku bude spresnená
po geometrickom zameraní, na ktoré musí byť prizvaný zástupca obce.
Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo
kvalifikovalo
predaj pozemku parc. registra E číslo 522 zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov k už existujúcej nehnuteľnosti
žiadateľa.
Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj časti obecného pozemku parcely registra E č. 522 zastavané plochy a nádvoria,
p. Martinovi Valentovi, v cene 2 eurá za 1 m2. Celková výmera uvedeného pozemku bude
spresnená po geometrickom zameraní, na ktoré musí byť prizvaný zástupca obce.
Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odkúpenie pozemku od Emílie Šmelcerovej, rod. Mokrá v katastrálnom území obce Malá Čausa,
parcela registra „E“ parcela číslo 1460 orná pôda vo výmere 1823 m2, za dohodnutú kúpnu cenu
631,07 Eur.

Zoznam uznesení tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice.

Za overovateľov :
Michal Krško ..........…..........................

Mgr. Jana Matiašková.............................

Ing. Peter Vido
starosta obce

