Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malá Čausa v roku 2017,
konaného dňa 16.10.2017
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. Majetkové vysporiadanie pozemkov v obci
7. Prerokovanie investičného úveru obce na zabezpečenie rekonštrukcie
miestnych komunikácii a stanovisko HK
8. Správa HK z vykonaných kontrol
9. Informácia starostu obce o činnosti úradu
10. Žiadosti občanov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Zoznam uznesení
14. 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 7 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. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Malá Čausa.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
K bodu 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určuje za zapisovateľku zápisnice - Ing. Ivetu Ľahkú a za
overovateľov zápisnice – p. Martina Valentu a Mgr. Slavomíru Lenhartovú.
K bodu 4/ Schválenie návrhovej komisie
Návrhová komisia – Michal Krško
Anna Kollárová
Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – p. Michal Krško a
p. Anna Kollárová.
Hlasovanie: Za – 7 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. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia
OZ dňa 16.10.2017.

K bodu 6/ Majetkové vysporiadanie pozemkov v obci
Je potrebné vyriešiť vlastnícke vzťahy k niektorým pozemkom občanov obce a obce,
aby obec mohla vyvíjať ďalšie aktivity na týchto pozemkoch (vybudovanie novej
miestnej komunikácie). Jedná sa o pozemky na kohúti (cesta), parcely registra „C“
č. 542/1 diel 3, parc.č. 541/5 diel 2, parc.č. 541/3 diel 1, parc.č. 540/6 a parcela
registra „E“ č. 535.
Uznesenie č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo súhlasí a poveruje starostu obce, aby vykonal potrebné úkony
predchádzajúce k majetkovým zmenám.
Uznesenie č. 51/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov v katastrálnom území obce
Malá Čausa, parcely registra „C“ a sú to nasledovné parcely - parcely číslo 542/1
diel 3, parc.č. 541/5 diel 2, parc.č. 541/3 diel 1 zastavané plochy, parcela č. 540/6
orná pôda a parcela registra „E“ č. 535 orná pôda za dohodnutú kúpnu cenu, ktorá
je 2,- Eurá za 1 m2 .
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
K bodu 7/ Prerokovanie investičného úveru obce na zabezpečenia rekonštrukcie miestnych
komunikácii a stanovisko hlavného kontrolóra.
Na rekonštrukciu miestnych komunikácii na cintorín a brezinu podala obec Malá Čausa
žiadosť o nenávratné finančné prostriedky, ktoré nám neboli schválené, preto obec bude
tieto projekty realizovať s vlastných zdrojov a z investičného úveru, nakoľko obec nemá
dostatok finančných prostriedkov na tento účel je potrebné schváliť investičný úver vo
výške 70 000 Eur.
Uznesenie č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie investičného úveru vo výške 70 000
Eur vo VÚB a.s. a zabezpečenie investičného úveru vo forme vystavenia vlastnej
blankozmenky obce a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
K bodu 8/ Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol
Správu z vykonanej kontroly predložil RSDr. Tomáš Konuš, tvorí prílohu
zápisnice č. 1.
Uznesenie č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra z
vykonanej kontroly.
K bodu 9/ Informácia starostu obce o činnosti úradu
- p. starosta informoval poslancov o plánovanej rekonštrukcii miestnej komunikácie
v časti brezina a časti komunikácie na parc. č. 2208, kde nám firma STRABAG
s.r.o. predložila cenovú ponuku na opravu časti parc.č. 2208 vo výške 8 253,91 Eur.
Táto časť sa bude realizovať z vlastných prostriedkov obce.
Uznesenie č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie v úseku
brezina a časť parcely č. 2208.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
- p. starosta poďakoval poslancom za zorganizovanie VATRY ku dňu Ústavy,
- výzva 7.2. – máme neoficiálne stanovisko, že nám ju neschválili,
- výzvy 7.4. – je potrebné k nej doložiť potvrdenia od poisťovní a aktuálny list
vlastníctva,
- na individuálne potreby dostala obec 5 000,- eur, za ktoré sa bude vykonávať
rekonštrukcia šatní,

- dopravné značenie – 14.9.2017 obec obdržala projekt dopravného značenia, ktorý
následne dala na schválenie na dopravný inšpektorát do Prievidze a na Obvodný
úrad pre cestnú dopravu v Prievidzi, po schválení môžu osadiť značenie,
- MŠ nebude otvorená do 16,00 hodiny, ale po starom do 15,30 hod.
- rodičia predložili na OcÚ požiadavku na dofinancovanie krúžkov pre svoje deti,
v žiadosti nebola uvedená suma, ktorú je potrebné dofinancovať, preto je potrebné
žiadosť doplniť a následne sa môže o nej rokovať na zasadnutí,
Uznesenie č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o činnosti úradu.
K bodu 10/ Žiadosti občanov
Bola doručená žiadosť Dušana Bartoša, Malá Čausa č. 21, kde žiada o vysporiadanie
pozemku parc.č 502/2, aby ju obec odkúpila a bola to obecná komunikácia.
Uznesenie č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo doporučuje, aby p. starosta oslovil majiteľa pozemku parc. č.
502/2 z návrhom na odkúpenie pozemku pre obec pod miestnu komunikáciu, cena
dohodou.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
K bodu 11/ Rôzne
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 predložila Ing. Dajana Chlpeková, je potrebné navýšiť
príjmy aj výdavky, tvorí prílohu zápisnice č. 2.
Uznesenie č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2017.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
Prerokovanie platu starostu obce
- Návrh na plat starostu Obce Malá Čausa a dôvodovú správu predložila predsedníčka
finančnej komisie p. Kollárová Anna, tvorí prílohu zápisnice č.3.
Uznesenie č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu Obce Malá Čausa
1. s účinnosťou od 1.10.2017 do 31.10.2017
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 1 505,- Eur,
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 50 %,
c) 75%-ný úväzok starostu Obce Malá Čausa Ing. Petra Vidu.
Plat starostu obce od 1.10.2017 do 31.10.2017, prerátaný na 75%-ný úväzok so
zvýšením o 50% je 1 693,50 Eur.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
2. s účinnosťou od 1.11.2017
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 1 505,- Eur,
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 10 %,
c) 75%-ný úväzok starostu Obce Malá Čausa Ing. Petra Vidu.
Plat starostu obce od 1.11.2017 prerátaný na 75%-ný úväzok so
zvýšením o 10% je 1 241,90 Eur.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
K bodu 11/ Diskusia
Diskusia prebehla pri prejednávaní jednotlivých bodov zasadnutia.

K bodu 12/ P. Kollárová 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 16.10. 2017.

Ing. Peter V i d o
starosta obce

Martin Valenta ................................
overovateľ zápisnice

Mgr. Slavomíra Lenhartová...............................
overovateľka zápisnice

Zoznam uznesení, prijatých na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva
obce Malá Čausa v roku 2017, konaného dňa 16. 10. 2017
Uznesenie č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malá Čausa .
Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení – p. Michal Krško a p. Anna Kollárová.
Uznesenie č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16.10.2017.
Uznesenie č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí apoveruje
starostu obce, aby vykonal potrebné úkony predchádzajúce k majetkovým zmenám. Odkúpenie
pozemkov na kohúti (cesta) pre obec.
Uznesenie č. 51/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odkúpenie pozemkov v katastrálnom území obce Malá Čausa, parcely registra „C“ a sú to
nasledovné parcely - parcely číslo 542/1 diel 3, parc.č. 541/5 diel 2, parc.č. 541/3 diel 1
zastavané plochy, parcela č. 540/6 orná pôda a parcela registra „E“ č. 535 orná pôda za
dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je 2,- Eurá za 1 m2
Uznesenie č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnutie investičného úveru vo výške 70 000,- Eur vo VÚB a.s. a zabezpečenie investičného
úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce a podpísania dohody o vyplňovacom
práve k blankozmenke.
Uznesenie č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
predloženú správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly.
Uznesenie č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rekonštrukciu miestnej komunikácie v úseku brezina a časť parcely č. 2208.
Uznesenie č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce o činnosti úradu.

Uznesenie č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo
doporučje
aby p. starosta oslovil majiteľa pozemku parc. č. 502/2 z návrhom na odkúpenie pozemku pre
obec pod miestnu komunikáciu, cena dohodou.
Uznesenie č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017.
Uznesenie č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plat starostu Obce Malá Čausa
1. s účinnosťou od 1.10.2017 do 31.10.2017
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 1 505,- Eur,
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 50 %,
c) 75%-ný úväzok starostu Obce Malá Čausa Ing. Petra Vidu.
Plat starostu obce od 1.10.2017 do 31.10.2017, prerátaný na 75%-ný úväzok so
zvýšením o 50% je 1 693,50 Eur.
2. s účinnosťou od 1.11.2017
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 1 505,- Eur,
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 10 %,
c) 75%-ný úväzok starostu Obce Malá Čausa Ing. Petra Vidu.
Plat starostu obce od 1.11.2017 prerátaný na 75%-ný úväzok so zvýšením
o 10% je 1 241,90 Eur.

Zoznam uznesení tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice.

Za overovateľov :
Martin Valenta........…..........................

Mgr. Slavomíra Lenhartová......................

Ing. Peter Vido
starosta obce

