Zápisnica

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malá Čausa v roku 2017,
konaného dňa 14.8.2017
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. Hospodárenie obce Malá Čausa za 1. polrok 2017
7. Správa HK z vykonaných kontrol
8. Informácia starostu obce o činnosti úradu
9. Žiadosti občanov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Zoznam uznesení
13. 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, Mgr. Jana
Matiašková 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. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 3. 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. Ladislava Mokrého a p. Annu Kollárovú.
K bodu 4/ Schválenie návrhovej komisie
Návrhová komisia – Mgr. Slavomíra Lenhartová
Albert Sobota
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Slavomíra
Lenhartová a p. Albert Sobota
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. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia
OZ dňa 15.5.2017.

K bodu 6/ Hospodárenie obce Malá Čausa za 1. polrok 2017
Hospodárenie obce Malá Čausa za 1. polrok 2017 predložila Ing. Chlpeková.
Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Hospodárenie obce Malá Čausa za 1. polrok 2017.
K bodu 7/ Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol
Správu z vykonanej kontroly predložil RSDr. Tomáš Konuš, tvorí prílohu
zápisnice č. 1.
Uznesenie č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra z
vykonanej kontroly.
K bodu 8/ Informácia starostu obce o činnosti úradu
- 31.5. bola opäť vyhlásená výzva v rámci opatrenia 7.4, ktorá bola predtým zrušená,
prebieha rokovanie s Premier Consultingom o pokračovaní zmluvy, boli uzatvorené
dohody,
- doplnky k výzve 7.2 – čakáme na vyhodnotenie,
- výzva HaZZ na opravu Požiarnej zbrojnice – vypracováva sa rozpočet, vyžiadané
potvrdenia od príslušných inštitúcií (poisťovní, daňový úrad, colný úrad), čakáme na
rozhodnutie o ohlásení stavby,
- z individuálnych potrieb dostala obec dotáciu 5 000,- Eur – oprava prístrešku na
ihrisku,
- 3 000,- Eur na DHZ – generálna oprava čerpadla, oprava AVIE, servisná prehliadka
IVECa,
- 20.5. sa uskutočnilo územné kolo DHZ, na ktorom bolo zúčastnených 25 družstiev
zo 17-ich obcí a miest okresu, zúčastnil sa aj Ing. Baška predseda TSK, ktorý
odovzdal knihy o histórii dobrovoľného hasičstva v kraji,
- p. starosta poďakoval poslancom za pomoc pri organizácii dňa detí,
- bola podaná žiadosť v rámci projektu predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľného odpadu, vysúťažené sú kompostéry do obce cca 300 ks, t.j. do každej
domácnosti. Čaká sa na výsledok súťaže – spoluúčasť obce cca 1 500,-Eur,
- vypracovávala sa bežná agenda, posudky, hlásenia exekútorom, stavebné konania,
kolaudácie,
- vývoz veľkokapacitných kontajnerov 5-krát, p. starosta informoval
o nedisciplinovanosti občanov, ktorí vhadzovali do kontajerov aj odpad, ktorý sa dal
vyseparovať, alebo elektroodpad, ktorý pravidelne zbierame. Taktiež niektorí
občania postavili odpad vedľa kontajneru...,
- prebehlo miestne šetrenie za účasti – obvodný úrad dopravy, Okresný dopravný
inšpektorát – dopravný inžinier, zástupca správy ciest TSK, ktorí posudzovali
možnosť zníženia rýchlosti v centre obce a odsúhlasili zníženie rýchlosti v centre
obce, ale je potrebné dať vypracovať projekt stáleho značenia a zabezpečiť značky
a ich osadenie (420,- Eur),
- riešilo sa aj parkovanie havarovaného auta pri cintoríne v súčinnosti s OO PZ
Prievidza,
- p. starosta informoval poslancov o situácii vo futbalovom klube Malá Čausa,
- bola zakúpená nová bubnová kosačka za 900,- Eur,
- p. starosta predložil poslancom návrh na zvýšenie počtu zamestnancov
v organizačnej štruktúre o zamestnancov vnútornej správy o 3 zamestnancov,
z dôvodu zvýšenej potreby opatrovateľov starších občanov a taktiež potreba
udržiavania a zveľaďovania obecného majetku.
Uznesenie č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o činnosti úradu.

Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry a navýšenie
zamestnancov o 3 ľudí vnútornej správy.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
K bodu 9/ Žiadosti občanov
- Žiadosť občanov o obmedzenie rýchlosti pri detskom ihrisku.
p. starosta – oslovil odbor dopravy, uskutočnilo sa miestne šetrenie – záver,
vytváranie retardérov už nepovoľujú a na naše cesty to nie je vhodné. Sphlasili
s vytvorením v centre obce zóny s 30 km rýchlosťou a pešou zónou. AD ponuka
dopravného značenia – projektová dokumentácia za 420,- eur + značka a osadenie
značiek. V piatok 11.8. bola firma AD značenie na obhliadke na základe ktorej
vypracujú projekt.
- Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno –
žiadosť o sponzorský finančný príspevok na podujatie spojené so 60-tym výročím
vzniku,
Uznesenie č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje sponzorský finančný príspevok pre Centrum
sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
- Maroš Rehák, Malá Čausa č. 171 – žiadosť o prevod nehnuteľností vo vlastníctve
obce Malá Čausa parc. E KN č. 218 vo výmere 30 m²,
Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj pozemku parcela registra E KN č. 218 vo
výmere 30 m².
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
- Na predchádzajúcom zasadnutí uznesením č. 30/2017 bol schválený predaj časti
obecného pozemku parcely registra E KN č. 177 zastavané plochy a nádvoria, p.
Petriskovej Eve, Dúbravská 4/7, 971 01 Prievidza v cene 2 eurá za 1 m2, s tým že
presná výmera bude uvedená po geometrickom zameraní. P. Petrisková predložila
geometrický plán č. 58/2017 kde sa vyčlenila nová parcela registra C KN č. 177/3 vo
výmere 165 m².
Uznesenie č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo
predaj pozemku kvalifikovalo ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
uvednú parc. registra C KN číslo 177/3 obec nevyužíva, a taktiež z dôvodu usporiadania
vlastníckych vzťahov k už existujúcej nehnuteľnosti žiadateľa.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
Uznesenie č. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti obecného pozemku parc. registra E KN
číslo 177, z ktorej sa geometrickým plánom č. 58/2017 zo dňa 15.6.2017 odčlenila
parcela registra C KN č. 177/3 zastavané plochy vo výmere 165 m² p. Petriskovej Eve,
ul. Dúbravská č. 4/7, 971 01 Prievidza v cene 2 eurá za 1 m², celková cena uvedeného
pozemku je 330,- Eur.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
- p. starosta predniesol ponuku spoločnosti na objednávku publikácie „Čarovná
Nitra“,
Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok na publikáciu „Čarovná
Nitra“.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.

- V informáciach o činnosti úradu bod 8) p. starosta informoval o výzve HaZZ na
opravu Požiarnej zbrojnice, kde je potrebná 5 % spoluúčasť obce na financovaní,
Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na základe „Výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru
2017“ a zároveň súhlasí so spolufinancovaním vo výške 5 % z celkových výdavkov
z rozpočtu obce Malá Čausa.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov.
- Na zasadnutí sa zúčastnila aj p. Žiaková ktorá žiadala o predĺženie otváracej doby
Materskej školy.
Poslanci odporučili p. Žiakovej túto otázku prediskutovať s riaditeľkou MŠ, pri
dodržaní pracovných úväzkov jednotlivých zamestnancov.
K bodu 10/ Rôzne
Vatra ku dňu Ústavy a SNP sa uskutoční 31.8.2017 t.j. v štvrtok 19,00 hodine na
malom futbalovom ihrisku, bude sa predávať guláš, bude sa variť jedna kotlina gulášu.
Je potrebné zabezpečiť „šenk“ v posedení u Čuča, drevo na varenie gulášu od firmy
Stolárstvo Peter Kollár, nákup surovín a misiek a zabezpečiť prevoz materiálu.
K bodu 11/ Diskusia
Diskusia prebehla pri prejednávaní jednotlivých bodov zasadnutia.
K bodu 12/ Mgr. Lenhartová prečítala zoznam prijatých uznesení.
K bodu 13/ Po vyčerpaní programu starosta obce ukončil zasadnutie.

Nedeliteľnú súčasť zápisnice tvorí zoznam uznesení, prijatých na zasadnutí obecného
zastupiteľstva konaného dňa 14. 8. 2017.

Ing. Peter V i d o
starosta obce

Ladislav Mokrý ................................
overovateľ zápisnice

Anna Kollárová..................................
overovateľka zápisnice

Zoznam uznesení, prijatých na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva
obce Malá Čausa v roku 2017, konaného dňa 14. 8. 2017
Uznesenie č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malá Čausa .
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Slavomíra Lenhartová a p. Albert Sobota.
Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 15.5.2017.
Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
hospodárenie obce Malá Čausa za 1. polrok 2017.
Uznesenie č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly.
Uznesenie č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce o činnosti úradu.
Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu organizačnej štruktúry a navýšenie zamestnancov o 3 ľudí vnútornej správy.
Uznesenie č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
sponzorský finančný príspevok pre Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13
Nitrianske Pravno.
Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parcela registra E KN č. 218 vo výmere 30 m².
Uznesenie č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo
kvalifikovalo
predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvednú parc. registra C KN
číslo 177/3 obec nevyužíva, a taktiež z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov k už existujúcej
nehnuteľnosti žiadateľa

Uznesenie č. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj časti obecného pozemku parc. registra E KN číslo 177, z ktorej sa geometrickým plánom
č. 58/2017 zo dňa 15.6.2017 odčlenila parcela registra C KN č. 177/3 zastavané plochy vo výmere
165 m² p. Petriskovej Eve, ul. Dúbravská č. 4/7, 971 01 Prievidza v cene 2 eurá za 1 m², celková
cena uvedeného pozemku je 330,- Eur.
Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
finančný príspevok na publikáciu „Čarovná Nitra“.
Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na základe „Výzvy číslo VII.
Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017“ a zároveň súhlasí so spolufinancovaním vo
výške 5 % z celkových výdavkov z rozpočtu obce Malá Čausa.

Zoznam uznesení tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice.

Za overovateľov :
Ladislav Mokrý........…..........................

Anna Kollárová ......................................

Ing. Peter Vido
starosta obce

