
 
Z á p i s n i c a 

z I. ustanovujúceho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Malá Čausa, konaného dňa   28.11.2022 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Program 1. Otvorenie zasadnutia. 
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie. 
               3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.  
    4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,  prevzatie insígnií 
                   a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 
    5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
               6. Odovzdanie  osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  
                   novozvoleného obecného zastupiteľstva.                           
               7. Vystúpenie starostu.  
    8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
    9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a                                                                
                   viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.     
             10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
             11. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu obce. 
  12. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným 
                   zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie.   
             13. Návrh viacročného rozpočtu na r. 2023 – 2025 
                   a  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
             14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 
             15. Rôzne  
             16. Diskusia 
  17. Záver 
 
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia 

     V zmysle zákona č. 200/2010 Z.z. § 13, ods. 3, písm. c o štátnych symboloch        
     Slovenskej republiky na úvod ustanovujúceho zasadnutia OcZ zaznela hymna SR. 
     Prvé ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách  
     konaných dňa 29. októbra 2022 otvoril starosta obce p. Jozef Krpelan. Privítal   
     novozvolených poslancov OcZ a ostatných prítomných občanov. 

 
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                 Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice z prvého zasadnutia   Ing. Ivetu 
                 Ľahkú. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Anna Kollárová a p. 
                 Ladislav Mokrý. 
                  
K bodu 3/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
                 Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Dajana Chlpeková prečítala správu  
                 o výsledkoch komunálnych volieb v obci Malá Čausa na funkciu starostu obce  
                 a poslancov obecného zastupiteľstva konaných dňa 29. októbra 2022.  Správa tvorí  
                 prílohu zápisnice č. 1. 
                   
 
 
 
 
 



K bodu 4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

                 vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 
                 P. Jozef Krpelan prečítal znenie sľubu, po ktorom novozvolený starosta obce 
                 p. Jozef Krpelan svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu. Text sľubu starostu  
                 obce tvorí prílohu zápisnice č. 2.  Zároveň prevzal osvedčenie o zvolení do funkcie 
                 starostu obce  Malá Čausa a prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia.  
                     
K bodu 5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  
                 Starosta obce požiadal novozvolených poslancov OcZ, aby predstúpili  
                 k predsedníckemu stolu a po prečítaní textu sľubu potvrdili platnosť zvolenia za  
                 poslanca svojím podpisom v znení § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. Poslanci sľub  
                 zložili do rúk starostu obce. Text sľubu poslancov OcZ tvorí prílohu zápisnice č. 3.   
      Sľub zložili nasledovní poslanci: Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                       Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý, 
                 čo potvrdili svojím podpisom. 
                 Po zložení sľubu poslancov starosta overil, či je obecné zastupiteľstvo  
                 spôsobilé rokovať a uznášať sa a oznámil to prítomným. 
                 Podľa prezenčnej listiny je prítomných z pozvaných 5 poslancov, 5 poslancov.  
                 Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.                  
                 Uznesenie č. 61/2022  
                 Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Jozef Krpelan a  
                 zvolení poslanci obecného zastupiteľstva  Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško,  
                 Viera Beláková, Ján Ľahký a  Ladislav Mokrý,  
                 zložili zákonom  predpísaný  sľub  starostu obce a poslanca obecného  
                 zastupiteľstva.  
 
                 Následne navrhol do návrhovej komisie týchto poslancov - p. Ľubomíra Matiašku  
                 a p. Vieru Belákovú. 
                 Uznesenie č. 62/2022  
                 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – p. Ľubomír 
                 Matiaško a p. Viera Beláková.   
                 Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                     Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                     Proti – 0. 
               Zdržal sa – 0. 
                 Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
 
K bodu 6/ Odovzdanie  osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom                                            

                 novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
                 P. starosta skonštatoval, že zvolení poslanci si prevzali osvedčenie  o zvolení do  
                 funkcie  poslanca. 
 
K bodu 7/ Vystúpenie starostu. 
                 Novozvolený starosta obce sa prihovoril prítomným poslancom a občanom,  
                 poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú mu opäť po štyroch rokoch prejavili. Vo  
                 svojej práci bude naďalej pokračovať pre blaho a potreby občanov obce a obec  
                 chce naďalej zveľaďovať a skrášľovať. Zároveň vyzval občanov, aby aj oni  
                 vytvorili podmienky pre dobrú vzájomnú spoluprácu, je treba spoločnými silami                    
                 rozvíjať našu obec.   
 
 
 



 
 
K bodu 8/ Schválenie programu zasadnutia 
                 Starosta obce požiadal poslancov OcZ o hlasovanie za návrh programu  
                 ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
                 Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                     Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                     Proti – 0. 
               Zdržal sa – 0. 
                 Uznesenie č. 63/2022  
                 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
                 program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.   
                 Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                     Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                     Proti – 0. 
               Zdržal sa – 0. 
                 Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
 
K bodu 9/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

                 a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
                 Uznesenie č.  64/2022 
                 Obecné zastupiteľstvo poveruje 
                 p. Annu Kollárovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
                 v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veda a ods.  
                 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
                 predpisov.  
    
K bodu 10/ Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
                 Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 
                 r. 2022-2026 predniesol starosta obce, príloha zápisnice č. 4. 
                 Uznesenie č. 65/2022  
                 Obecné zastupiteľstvo zriaďuje  komisie Obecného zastupiteľstva pre volebné  
                 obdobie 2022 – 2026  nasledovne: 
      Kultúrno-športovú, školskú a sociálnu komisiu a Komisiu na vybavovanie sťažností.  
                 Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                     Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                     Proti – 0. 
               Zdržal sa – 0. 
                 Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
                  
                 Určenie náplne práce komisií: 
                 Kultúrno-športová, školská a sociálna komisia  - koordinuje a organizuje kultúrne  
                 podujatia v obci.  
                 Komisia na vybavovanie sťažností – vybavuje sťažnosti na zamestnancov Obce. 
                 Uznesenie č. 66/2022  
                 Obecné zastupiteľstvo určuje 
                 náplne práce Kultúrno-športovej, školskej a sociálnej komisie  a komisii na                    
                 vybavovanie sťažností. 
   
 
 
 



                 Uznesenie č. 67/2022 
                 Obecné zastupiteľstvo volí   
                 predsedu Kultúrno-športovej, školskej a sociálnej komisie  – p.Ľubomíra Matiašku, 
                 predsedu Komisie na vybavovanie sťažností – p. Vieru Belákovú. 
                 Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                     Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                     Proti – 0. 
               Zdržal sa – 0. 
                 Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
 
                 Uznesenie č. 68/2022 
                 Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedom  komisií Obecného zastupiteľstva                         
                 Kultúrno-športovej, školskej a sociálnej komisii a Komisii na vybavovanie  
                 sťažností  predložiť na  nasledujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva  
                 návrhy na voľbu členov do zriadených komisií.  
                 Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                     Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                     Proti – 0. 
               Zdržal sa – 0. 
                 Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
 
                 V súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone  
                 funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu  
                 pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
                 Komisia je zložená výlučne z poslancov OcZ. V komisii musí mať po jednom  
                 zástupcovi  každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v OcZ. Ak sú v OcZ aj  
                 nezávislí kandidáti, musia  mať v komisii jedného zástupcu. Na základe toho bola  
    za predsedníčku Komisie na ochranu verejného záujmu zvolená 

                 p. Anna Kollárová – zástupca politickej strany Starostovia a nezávislí  
                                                     kandidáti  
                 a členovia z radov Obecného zastupiteľstva: 
                 Ján Ľahký – zástupca politickej strany Sme rodina a 
                 Viera Beláková, nezávislá kandidátka. 
 
                Uznesenie č. 69/2022 
        Obecné zastupiteľstvo volí 
                za predsedníčku Komisie na ochranu verejného záujmu p. Annu Kollárovú –  
                zástupca politickej strany Starostovia a nezávislí kandidáti a za členov Komisie na  
                ochranu verejného záujmu p. Jána Ľahkého –zástupcu  politickej strany Sme rodina  
                a p. Vieru Belákovú, nezávislú kandidátku  
                Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                     Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                     Proti – 0. 
               Zdržal sa – 0. 
                 Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
 
K bodu 11/ Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu  

                   starostu obce         
                   V zmysle § 13b ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
                   neskorších  predpisov na výkon funkcie zástupcu starostu obce Malá Čausa bola  
                   starostom  obce poverená poslankyňa p. Anna Kollárová. 
                   Prítomní poslanci vzali uznesením predložené poverenie na vedomie. 



                   Uznesenie č. 70/2022 
                   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie p. Anny Kollárovej podľa  
                   § 13b ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
                   predpisov na výkon funkcie zástupcu starostu obce Malá Čausa. 
        
K bodu 12/ Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným 

                   zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie.   
                   Uznesenie č. 71/2022  
                   Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o  
                   právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  
                   znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným  
                   zastupiteľstvom  najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu obce 
                   Jozefa Krpelana vo výške vo výške 2 217 Eur.  
                   Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                     Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                     Proti – 0. 
               Zdržal sa – 0. 
                  Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
 
K bodu 13/ Návrh viacročného rozpočtu na r. 2023 – 2025 a  stanovisko hlavného  

                   kontrolóra k návrhu rozpočtu. 
                 Uznesenie č. 72/2022 
                 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 

návrhu  rozpočtu  obce Malá Čausa. 
                 Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 –  
                 2025 tvorí prílohu   zápisnice č. 5.      
      Turistický klub MaČa Malá Čausa podal žiadosť  o dotáciu z rozpočtu obce na rok  
                 2023 vo výške 1 500,-Eur. 
                 Rodičovské združenie pri Materskej škole Malá Čausa podalo žiadosť o dotáciu  
                 z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške 2 000,- Eur.  
                 Poslanci navrhli, aby z prebytku rozpočtu bola poskytnutá dotácia pre Turistický  
                 klub MaČa na rok 2023 vo výške 1500,- Eur a taktiež treba schváliť  reprezentačný  
                 fond starostu obce na sumu  3 000,- Eur. 
      Poslanci skonštatovali, že v Materskej škole je potrebné najskôr riešiť havarijný  
                 stav strechy, ktorá zateká a potom ak budú navyše finančné prostriedky je možné  
                 prideliť financie na zatraktívnenie areálu MŠ.   
        Uznesenie č. 73/2022 
                Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použite reprezentačného fondu starostu obce 
                Malá  Čausa  v celkovej výške  3 000 Eur na rok 2023 nasledovne: 
                - Kultúrne podujatia obce – 1 850 Eur. 
                - Občerstvenie na reprezentáciu obce  - 800 Eur. 
                - Príspevok Jednote Dôchodcov - 200 Eur. 
                - Príspevok DHZ Malá Čausa – 150 Eur.  
                  Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                     Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                     Proti – 0. 
               Zdržal sa – 0. 
                 Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
 
 
 
 



                Uznesenie č. 74/2022 
                Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje 
                dotáciu Turistickému klubu MaČa  Malá Čausa na rok 2023 vo výške 1 500,-Eur,  
                ktorá  bude  zahrnutá v rozpočte obce Malá Čausa na rok 2023 v položke verejná  
                správa. 
                Hlasovanie: Za – 4 poslanci – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                  Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                    Proti – 0. 
                Zdržal sa – 1 poslanec – Ján Ľahký. 
                Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
   
  

  Uznesenie č. 75/2022 
  1. 

  Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 75/2022 

  schvaľuje  

  rozpočet na rok 2023 

  Bežné príjmy : 315 164,-Eur   Bežné výdavky : 304 609,-Eur 

  Kapitálové príjmy :    0,- Eur              Kapitálové výdavky :  17 512,- Eur 

  Finančné príjmové operácie : 17 512,-Eur              Finančné výdavkové operácie : 0,-Eur 

  Príjmy celkom: 332 676,-Eur              Výdavky celkom: 322 121,-Eur  

 

  Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                    Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                    Proti – 0. 
              Zdržal sa – 0. 
                Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  

  
  Uznesenie č. 76/2022 
  2. 

  Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 76/2022 

  berie na vedomie  

  viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025. 

  Rok 2024: 

  Bežné príjmy : 320 164,-Eur   Bežné výdavky : 290 109,-Eur 

  Kapitálové príjmy :    0,-Eur               Kapitálové výdavky : 0,-Eur 

  Finančné príjmové operácie :     0,-Eur             Finančné výdavkové operácie : 0,-Eur 

  Príjmy celkom: 320 164,-Eur              Výdavky celkom: 290 109,-Eur                                           

 

 

 

 



  Rok 2025: 

  Bežné príjmy : 325 164,-Eur   Bežné výdavky : 282 597,-Eur 

  Kapitálové príjmy :    0,-Eur               Kapitálové výdavky : 0,-Eur 

  Finančné príjmové operácie :     0,-Eur             Finančné výdavkové operácie : 0,-Eur 

  Príjmy celkom: 325 164,-Eur              Výdavky celkom: 282 597,-Eur   
 
 
K bodu 14/  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 
                 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 predložil  
                 Ing. Peter Vido  a  tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 
 Uznesenie č. 77/2022 
 Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje 

  Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023. 
         Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                    Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                    Proti – 0. 
                Zdržal sa – 0. 
                  Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  

  
K bodu 15/ Rôzne 
                 Na predchádzajúcom zasadnutí bol obecný úrad poverený prípravou zámeru                        
                 priameho predaja  majetku obce a to parcely CKN č. 2228/3 a 2228/2. 
                 Tento zámer predložili na schválenie poslancom OcZ. 
                 Uznesenie č. 78/2022 
 Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje   

                   Zámer spôsobu prevodu vlastníctva obecnej parcely CKN č. 2228/2 zastavaná   
                   plocha, vo výmere 99 m2 , k. ú. Malá Čausa vo vlastníctve Obce Malá Čausa, pre   
                   Jána Uhliara a Annu Uhliarovú, Malá Čausa č. 116, v podiele 1/1, z dôvodu  
                   osobitného zreteľa, ktorým je, že uvedený pozemok je zastavaný a ohradený a pre 

potreby obce Malá Čausa je nevyužiteľný. 
                 Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                    Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                     Proti – 0. 
                Zdržal sa – 0. 
                  Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
 
                 Uznesenie č. 79/2022 
 Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje   

                   Zámer spôsobu prevodu vlastníctva obecnej parcely CKN č. 2228/3 zastavaná   
                   plocha, vo výmere 79 m2 , k. ú. Malá Čausa vo vlastníctve Obce Malá Čausa, pre   
                   Ľuboša Matiašku, F. Madvu 331/12, 971 01 Prievidza , v  podiele 1/1, z dôvodu  
                   osobitného zreteľa, ktorým je, že  uvedený pozemok je zastavaný a ohradený a pre 

potreby obce Malá Čausa je nevyužiteľný.   
                 Hlasovanie: Za – 5 poslancov – Anna Kollárová, Ľubomír Matiaško, Viera  
                                                                    Beláková, Ján Ľahký a Ladislav Mokrý. 
                                    Proti – 0. 
                Zdržal sa – 0. 
                  Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  

  
 



K bodu 16/ Diskusia 
                V diskusii vystúpil Ing. Peter Vido, ktorý informoval prítomných hostí, že od  
                1.10.2022 bol zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce Malá Čausa. Upozornil,  
                že keď niekto žiada o dotáciu z rozpočtu obce musí byť riadne zaregistrovaný, mať  
                vypracované stanovy a zriadený účet v banke, na ktorý sa peniaze poukážu. 
                - p. Ružinská - Rodičovské združenie pri Materskej škole Malá Čausa je riadne  
                  zaregistrované, len účet ešte nemajú zriadený, ale je to v procese vybavovania. 
                - starosta obce informoval poslancov o akciách, ktoré sú naplánované na december. 
                  5.12.2022 o 17,00 hod. sa v sále kultúrneho domu uskutoční Mikuláš pre deti a  
                  deťom budú pripravené balíčky na obecnom úrade. 
                  18.12.2022 o 14,00 hod. sa v sále kultúrneho domu uskutoční posedenie pod  
                  jedličkou, obec zakúpi ozdoby ktoré bude rozdávať občanom a vystupovať budú 
                  deti z materskej školy a Samo Michalec. 
                - p. Ružinská – navrhla, že by mohli rodičia napiecť na posedenie pod jedličkou  
                  koláče.  
                - starosta navrhol zvýšiť poplatok za smeti nakoľko prišlo oznámenie od  
                  spoločnosti, ktorá nám robí zvoz odpadu, že od budúceho roku zvyšuje poplatky  
                  za odvoz a likvidáciu odpadu. 
      - Ing. Peter Vido upozornil, že na to je potrebné vypracovať návrh VZN, ktorý bude 
                  zverejnený 15 dní a až potom sa toto VZN môže schváliť, aby nadobudlo účinnosť                    
                  od 1.1.2023.   
               - poslanci navrhli, aby sa touto problematikou zaoberali až v budúcom roku keď  
                 bude zrejmé koľko budú skutočné náklady na odpad. 
               - starosta tiež spomenul, že z dôvodu zvýšenia cien energií a tovarov je potrebné  
                 zvýšiť aj mesačný poplatok za materskú školu, ktorý je v súčasnosti 10,-Eur   
                 a navrhol ho zvýšiť na sumu 20,- Eur. V materskej škole máme celkovo 22 detí, ale  
                 predškoláci tento poplatok neplatia. 
              - p. Ružinská navrhla, že zvýšenie poplatku za MŠ by bolo vhodné najskôr  
                odkonzultovať s rodičmi a p. riaditeľkou. 
              - poslanci navrhli, aby OcÚ pripravil návrh VZN o výške príspevkov v školách  
                a školských zariadeniach zriadených obcou Malá Čausa, ktorý bude zverejnený aj  
                na nástenke v materskej škole a rodičia sa k nemu môžu vyjadriť. O schválení tohto  
                VZN bude potom rozhodovať Obecné zastupiteľstvo. 
 
K bodu 17/ Po vyčerpaní programu starosta ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného  
                   zastupiteľstva. 
    
                  Zoznam prijatých uznesení zo zasadnutia prečítala  Ing. Iveta Ľahká. 
 
                  Uznesenia tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice.                       
 
Za overovateľov : 
 
 
Anna Kollárová ................................. 
 
 
Ladislav Mokrý .…............................ 
 
 
                                               Jozef Krpelan 
         starosta obce 


