Zápisnica

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malá Čausa v roku 2022,
konaného dňa 16. 5. 2022
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. Schválenie kontokorentného úveru
7. Záverečný účet obce r. 2021 a stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
9. Návrh rozsahu výkonu funkcie starostu obce Malá Čausa pre funkčné
obdobie 2022 – 2026
10. Návrh počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Malá Čausa na volebné
obdobie rokov 2022 – 2026
11. Zabezpečenie voľby hlavného kontrolóra obce - návrh
12. Informácie starostu
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
K bodu 1/ Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malej Čause otvoril a viedol Jozef Krpelan,
starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Podľa prezenčnej listiny z pozvaných 6 poslancov sú prítomní 4 poslanci, p. Kuric
a p. Kollárová sa ospravedlnili.
Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
K bodu 2/ Schválenie programu zasadnutia
Jozef Krpelan, starosta obce prečítal prítomným návrh programu zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Malá Čausa.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci – Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Proti – 0.
Zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
K bodu 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určuje za zapisovateľku zápisnice - Ing. Dajanu Chlpeková a za
overovateľov zápisnice – p. Alberta Sobotu a p. Ondreja Šimu.
K bodu 4/ Schválenie návrhovej komisie
Návrhová komisia – Michal Krško,
Ladislav Mokrý.

Uznesenie č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – p. Michal Krško a
p. Ladislav Mokrý.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci – Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Proti – 0.
Zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
K bodu 5/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia urobil Jozef Krpelan, starosta obce.
Na poslednom zasadnutí bol Obecný úrad požiadaný, aby vyzval vlastníka p. Šimu a
p. Čeryho na zosúladenie skutkového a právneho vzťahu k obecnej parcele, časti ktorú
dlhodobo užívajú formou geometrického plánu, určiť umiestnenie stromov na obecnom
pozemku a zabezpečiť povrchovú vrstvu pozemku parc.č. 252 uložením makadamu.
- Na pozemku parc. č. 252 neboli vykonávané žiadne úpravy z dôvodu nepriaznivého
počasia.
- P. Šimo a p. Čery boli písomne vyzvaný, na základe čoho si oslovili geodeta na
zameranie pozemkov, ktoré užívajú. Pri zameraní bol prítomný aj starosta obce a
zároveň došlo aj k zameraniu pozemku na ktorom sú vysadené stromy, o ktorých
výrub žiadala p. Šimová Zdenka.
Z geometrického zamerania vyplynulo, že stromy sa nachádzajú na súkromnej parcele
p. Čeryho a obec ich nemôže svojvoľne odstrániť.
Dňa 5.5.2022 boli na obec doručené 2 žiadosti o odkúpenie obecného pozemku.
- Žiadosť Ondrej Šimo a manželka Dana, Malá Čausa č. 95 o odkúpenie obecného
pozemku parcela CKN č. 252/3 vodná plocha vo výmere 13 m2 a
- Richard Čery a manželka Zuzana, Malá Čausa č. 93 o odkúpenie obecného
pozemku parcela CKN č. 252/2 vodná plocha vo výmere 14 m2.
Uznesenie č. 16/2022
1. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že pozemky parcela CKN č. 252/3 vodná plocha
vo výmere 13 m2 a parcela CNK č. 252/2 vodná plocha vo výmere 14 m2 sú pre
potreby obce nevyužiteľné na základe čoho,
2. Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný úrad prípravou zámeru priameho predaja
majetku obce a to parcely CKN č. 252/2 a č. 252/3.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci - Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Proti – 0.
Zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia
OZ dňa 14.2.2022.
K bodu 6/ Schválenie kontokorentného úveru
p. starosta oboznámil poslancov, že nakoľko obci končí k 21.5.2022 kontokorentný úver
a obec nemá vždy dostatok finančných prostriedkov na účte a preto je potrebné schváliť
nový kontokorentný úver obce vo výške 10 000 Eur.
Uznesenie č. 18/2022
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 – 4 poslanci - Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo .
Proti – 0.
Zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
K bodu 7/ Záverečný účet obce r. 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce
Záverečný účet obce Malá Čausa za rok 2021 predložila Ing. Chlpeková a stanovisko
hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Malá Čausa za rok 2021 predložil
RSDr. Tomáš Konuš a tvorí prílohu zápisnice č. 1.
Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Malá Čausa za rok 2021.
Uznesenie č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
záverečný účet obce Malá Čausa za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci - Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Proti – 0.
Zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
Uznesenie č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 17 511,74 Eur.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci - Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Proti – 0.
Zdržal sa – 0.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
K bodu 8/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
- Ing. Chlpeková predložila poslancom Rozpočtové opatrenie č. 2/2022, tvorí prílohu
č. 2 k zápisnici.
Uznesenie č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci - Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
K bodu 9/ Návrh rozsahu výkonu funkcie starostu obce Malá Čausa pre funkčné obdobie
2022 – 2026
Na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení § 11 ods. 4 písm. i) potrebné schváliť rozsah výkonu funkcie
starostu obce Malá Čausa.
Uznesenie č. 23/2022
Obecné zastupiteľstvo určuje na celé funkčné obdobie r. 2022 – 2026 rozsah výkonu
funkcie starostu obce Malá Čausa na plný 100%-ný úväzok.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci - Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

K bodu 10/ Návrh počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Malá Čausa na volebné
obdobie rokov 2022 - 2026
Na ďalšie volebné obdobie rokov 2022 - 2026 je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení § 11 ods. 3 písm. c) potrebné určiť počet poslancov,
ktorí môžu byť volení podľa počtu obyvateľov.
V prípade obce Malá Čausa sa postupuje podľa „písm. c) od 501 do 1 000 obyvateľov
obce 5 až 7 poslancov“.
Uznesenie č. 24/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause určuje pre volebné obdobie r. 2022 – 2026
počet poslancov obecného zastupiteľstva Malá Čausa – 5 poslancov.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci - Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
K bodu 11/ Zabezpečenie voľby hlavného kontrolóra obce – návrh
Hlavnému kontrolórovi našej obce končí funkčné obdobie dňa 16.1.2023 a podal si
žiadosť o ukončenie už k dátumu 30.9.2022, preto je potrebné spraviť kroky na
zabezpečenie voľby hlavného kontrolóra. Návrh predložil p. starosta, je potrebné určiť
dĺžku pracovného času, stanoviť napr. doplňujúci predpoklad – prax v obecnej
samospráve, ustanoviť volebnú komisiu na previerku prihlášok kandidátov a na
vyhodnotenie voľby, schváliť deň konania voľby HK, zverejniť minimálne 40 dní pred
dňom voľby na úradnej tabuli, na stránke obce, prípadne v periodiku.
Uznesenie č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) volebnú komisiu na kontrolu náležitostí prihlášok kandidátov a vyhlásenie výsledkov
voľby HK v zložení: Jozef Krpelan – predseda, Ondrej Šimo – člen, Anna Kollárová –
člen, Pavel Kuric – člen, Ladislav Mokrý – člen, Michal Krško – člen, Albert Sobota –
člen,
b) spôsob voľby hlavného kontrolóra formou tajného hlasovania,
c) dátum konania voľby hlavného kontrolóra na 22. augusta 2022.
d) dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra 4,5 hodín týždenne.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci - Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
Uznesenie č. 26/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Náležitosti k prihláške kandidáta na funkciu HK takto:
a) prax vo verejnej správe minimálne dva roky,
b) ukončené min. ÚS vzdelanie ekonomického smeru, alebo VŠ vzdelanie.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci - Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
K bodu 12/ Informácie starostu
Starosta obce predložil poslancom informácie starostu o činnosti za obdobie od
14. 2. 2022 až do dnešného dňa. Táto informácia tvorí prílohu zápisnice č. 3.
Uznesenie č. 27/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.

K bodu 13/ Rôzne
- predseda Komisie na ochranu verejného záujmu p. Albert Sobota informoval
poslancov o tom, že starosta obce p. Jozef Krpelan doručil komisii „Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok
2021“ podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Komisia preskúmala toto podanie a skonštatovala, že oznámenie spĺňalo zákonom
stanovené náležitosti a bolo doručené v zákonom stanovenej lehote.
Uznesenie č. 28/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o podanom oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomeroch za rok 2021 starostu obce p. Jozefa
Krpelana.
- Hlavný kontrolór obce Malá Čausa RSDr. Tomáš Konuš predložil Návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 - tvorí prílohu zápisnice č. 4.
Uznesenie č. 29/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na II. polrok 2022.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci - Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
- Žiadosť Peter Herceg o povolenie na dočasné odstránenie okrasných rastlín pred
cintoríny (parcela č. 3316/2) z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky.
Uznesenie č. 30/2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Petra Hercega o povolenie na dočasné
odstránenie okrasných rastlín pred cintorínom (parcela č. 3316/2) z dôvodu realizácie
vodovodnej prípojky, po skončení prác musí stavebník uviesť pozemok do pôvodného
stavu.
- Žiadosť Rada školy – Materská škola Malá Čausa o peňažný príspevok na nákup
hracích prvkov v areáli vonkajšieho ihriska MŠ. Rodičia vyzbierali 510,- Eur a celkovo
potrebujú 1 520,-Eur.
Uznesenie č. 31/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnúť peňažný príspevok na nákup hracích
prvkov do areálu vonkajšieho ihriska v Materskej škole vo výške 1 000,-Eur.
Hlasovanie: Za – 4 poslanci - Albert Sobota, Michal Krško, Ladislav Mokrý,
Ondrej Šimo.
Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
- Žiadosť Peter Gregor, Malá Čausa č. 71 o odstránenie závady na odpadovom potrubí
pri dome č. 71, nakoľko mu neodteká dažďová voda do kanála, ale spôsobuje pravidelné
vytápanie pivnice.
Uznesenie č. 32/2022
Obecné zastupiteľstvo navrhuje,
dať vyčistiť potrubie dažďovej kanalizácie v súčinnosti s DHZ pri dome č. 71.
- na zasadnutí sa zúčastnil p. Ľahký ml. ako poverený zástupca DHZ Malá Čausa, ktorý
predniesol ústnu žiadosť. Priestor (garáže) požiarnej zbrojnice je využívaný aj obcou
a hasiči majú zlý prístup k hasičskej technike a strácajú čas pri potrebe výjazdu na zásah,
preto navrhol vybudovať kryté stojisko pri požiarnej zbrojnici, kde by bola umiestnená
požiarna Avia.

Uznesenie č. 33/2022
1. Obecné zastupiteľstvo navrhuje, Aviu na leto umiestniť v areály Materskej školy
počas letných mesiacov a v priestoroch garáže požiarnej zbrojnice sa môže parkovať
technika sezónnej údržby obce a v zimných mesiacoch sa to vymení.
2. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí, s vybudovaním krytého stojiska zastupiteľstvo
nesúhlasí, nakoľko sa jedná o exponované miesto s vysokým pohybom občanov, je
riziko poškodenia Avie.
K bodu 14/ Diskusia
Nebol prednesený žiadny diskusný príspevok.
K bodu 15/ Po vyčerpaní programu starosta obce ukončil zasadnutie.
Nedeliteľnú súčasť zápisnice tvorí zoznam uznesení, prijatých na zasadnutí obecného
zastupiteľstva konaného dňa 16. 5. 2022.

Jozef K r p e l a n
starosta obce

Albert Sobota ............................
overovateľka zápisnice

Ondrej Šimo...................................
overovateľ zápisnice

