
                                            Z á p i s n i c a 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malá Čausa v roku 2021, 

 konaného dňa  18. 11. 2021 

 
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. Zámer predaja obecného majetku  
                  7. Návrh viacročného rozpočtu na r. 2022 – 2024 
                      a  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
  8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 
                  9. Návrh na pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného obecného úradu  
                       v Handlovej  
                10. Rôzne   
                11. Diskusia 
                12. 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  5 poslanci, p. Krško    
                   Michal sa ospravedlnil. 
                   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. 58/2021  
                 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 5. zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  
                 obce  Malá  Čausa. 

  Hlasovanie: Za – 5 poslanci - Anna Kollárová, Pavel Kuric, Albert Sobota,  Ladislav  
                                                                   Mokrý, Ondrej Šimo. 
                                       Proti – 0. 
                                       Zdržal sa – 0. 
 
 K bodu 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 Starosta obce určuje za zapisovateľku zápisnice -   Ing. Ivetu Ľahkú a za 
                   overovateľov  zápisnice – p. Pavel Kuric a p. Anna Kollárová.  
                    
  K bodu 4/ Schválenie návrhovej komisie 
 Návrhová  komisia – Albert Sobota, 
                   Ladislav Mokrý.  
   Uznesenie č. 59/2021 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – p. Albert Sobota a 
                   p. Ladislav Mokrý. 
                   Hlasovanie: Za – 5 poslanci - Anna Kollárová, Pavel Kuric, Albert Sobota,  Ladislav  
                                                                   Mokrý, Ondrej Šimo. 
                                       Proti – 0. 
                                       Zdržal sa – 0. 
 
 
 
 



  K bodu 5/ Kontrola plnenia uznesení 
                   Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia urobil Jozef Krpelan, starosta obce    
                   a skonštatoval nasledovné: 
                   - p. Matiaško bol písomne upozornený na nedodržiavanie VZN obce Malá Čausa  
                     č. 1/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Malá Čausa. 
                   - lavičky a smetné koše z dreva sú už natreté.  
                   Uznesenie č. 60/2021 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
                   informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa  20.9.2021. 
  
 K bodu 6/ Zámer predaja obecného majetku 
                 Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2021 sa prejednávala žiadosť   
                 o odkúpenie obecného pozemku z parcely CKN č. 1830/17 trvalý trávny porast, z ktorej   
                 bola geometrickým plánom č. 198/2021, vyhotoveným firmou GEOMAP Prievidza s.r.o.  
                 odčlenená parcela CKN č. 1830/55  o celkovej  výmere 212 m2.  
                 S predajom obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasilo, preto bol zverejnený zámer  
                 priameho predaja obecného majetku  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku  obcí  
                 v znení neskorších  predpisov po dobu 15 dní. 
                Uznesenie č. 61/2021 
        Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecného pozemku  parcela CKN číslo  
                1830/55 trvalý trávny porast o výmere 212 m2, ktorá bola odčlenená  geometrickým  
                plánom č. 198/2021, vyhotoveným firmou GEOMAP Prievidza s.r.o., J. Kráľa č.  
                1713/1A, 972 01 Bojnice dňa 13.9.2021 z pôvodného pozemku z parcely CKN číslo  
                1830/17 trvalý trávny porast  o výmere 623 m2 Ing. Jánovi Vidovi, Malá Čausa č. 114,                                                                
                Silvestrovi Vidovi, Malá Čausa č. 262 a Gabriele Kôstkovej, Malá Čausa č. 250  
                v cene 5,- Eur  za m2  a celková cena za tento pozemok je 1 060,- Eur. 
                Obecné zastupiteľstvo predaj pozemku kvalifikovalo, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.  
                § 9a ods. 8 písm. e) v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhodlo  
                jednohlasne, t.j. 5 prítomnými poslancami z celkového počtu 6 poslancov obecného  
                zastupiteľstva, čo je viac ako 3/5 všetkých poslancov.  
                Dôvodom je skutočnosť, že obec túto časť  parcely nevyužíva a ani v budúcnosti              
                neplánuje využívať  a žiadatelia ju majú  prehradenú ako  predzáhradku. 

                  Hlasovanie: Za – 5 poslanci - Anna Kollárová, Pavel Kuric, Albert Sobota,  Ladislav  
                                                                   Mokrý, Ondrej Šimo. 
                                       Proti – 0. 
                                       Zdržal sa – 0. 
 
                  Uznesenie č. 62/2021  
                  Obecné zastupiteľstvo kvalifikovalo 
                  predaj pozemku parcela CKN číslo 1830/55 trvalý trávny porast o výmere 212 m2 ako 

prípad    hodný osobitného  zreteľa z dôvodu, že parcela o ktorú žiadatelia žiadajú  sa 
nevyužíva a ani v budúcnosti ju obec neplánuje využívať. 

                  Hlasovanie: Za – 5 poslanci - Anna Kollárová, Pavel Kuric, Albert Sobota,  Ladislav  
                                                                  Mokrý, Ondrej Šimo. 
                                       Proti – 0. 
                                       Zdržal sa – 0. 
 
         Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
 
K bodu 7/ Návrh viacročného rozpočtu na r. 2022 – 2024 a  stanovisko hlavného kontrolóra  

                 k návrhu rozpočtu. 
                 Uznesenie č. 63/2021 
                 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 2022 – 2024  
                 tvorí prílohu   zápisnice č. 1.      



 
     Turistický klub MaČa Malá Čausa podal žiadosť  o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 
                vo výške 1 000,-Eur. 
                Poslanci navrhli, aby z prebytku rozpočtu bola poskytnutá dotácia pre Turistický klub  
                MaČa na rok 2022 vo výške 1000,- Eur a taktiež treba presunúť na kultúrne akcie               
                a reprezentačný fond starostu obce sumu 2 500,- Eur. 
 
        Uznesenie č. 64/2021 
                Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použite reprezentačného fondu starostu obce Malá  
                Čausa  v celkovej výške  2 500 Eur na rok 2022 nasledovne: 
                - Kultúrne podujatia obce – 1 500 Eur. 
                - Občerstvenie na reprezentáciu obce  - 800 Eur. 
                - Príspevok Jednote Dôchodcov - 200 Eur. 

                  Hlasovanie: Za – 5 poslanci - Anna Kollárová, Pavel Kuric, Albert Sobota,  Ladislav  
                                                                   Mokrý, Ondrej Šimo. 
                                       Proti – 0. 
                                       Zdržal sa – 0. 
 
                  Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
                   
                Uznesenie č. 65/2021 
                Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje 
                dotáciu Turistickému klubu MaČa  Malá Čausa na rok 2022 vo výške 1000,-Eur, ktorá    
                bude  zahrnutá v rozpočte obce Malá Čausa na rok 2022 v položke verejná správa. 

                  Hlasovanie: Za – 5 poslanci - Anna Kollárová, Pavel Kuric, Albert Sobota,  Ladislav  
                                                                   Mokrý, Ondrej Šimo. 
                                       Proti – 0. 
                                       Zdržal sa – 0. 
 
                Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
   
       Uznesenie č. 66/2021 
              Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje 
              v rozpočte obce na rok 2022 finančné prostriedky vo výške 10 000,- Eur na 
              mzdu pre obecného údržbára. 

                Hlasovanie: Za – 5 poslanci - Anna Kollárová, Pavel Kuric, Albert Sobota,  Ladislav  
                                                                 Mokrý, Ondrej Šimo. 
                                     Proti – 0. 
                                     Zdržal sa – 0. 
 
                Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
     

  Uznesenie č. 67/2021 
  1. 

  Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 67/2021 

  schvaľuje  

  rozpočet na rok 2022 

  Bežné príjmy : 288 779,-Eur   Bežné výdavky : 258 256,-Eur 

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

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

  Príjmy celkom: 288 779,-Eur              Výdavky celkom: 271 756,-Eur  

 



  Hlasovanie: Za – 5 poslanci - Anna Kollárová, Pavel Kuric, Albert Sobota,  Ladislav  
                                                   Mokrý, Ondrej Šimo. 
                       Proti – 0. 
                       Zdržal sa – 0. 
 
  Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

  

  Uznesenie č. 68/2021 

  2. 

  Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 68/2021 

  berie na vedomie  

  viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023. 

 

  Rok 2023: 

  Bežné príjmy : 286 199,-Eur   Bežné výdavky : 252 470,-Eur 

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

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

  Príjmy celkom: 286 199,-Eur              Výdavky celkom: 252 470,-Eur                                           

  Rok 2024: 

  Bežné príjmy : 286 279,-Eur   Bežné výdavky : 252 470,-Eur 

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

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

  Príjmy celkom: 286 199,-Eur              Výdavky celkom: 252 470,-Eur   
 
 
K bodu 8/  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 
                 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 predložil  
                 RSDr. Konuš  a  tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 Uznesenie č. 69/2021 
 Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje 

  Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022. 
         Hlasovanie: Za – 5 poslancov - Anna Kollárová,  Albert Sobota, 

                                               Ladislav Mokrý, Ondrej Šimo, Pavel Kuric. 
                                       Proti: 0 
     Zdržal sa: 0 
 
                   Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
 
K bodu 9/ Návrh na pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného obecného úradu  

                 v Handlovej 
                 Na obecný úrad bola doručená žiadosť Mesta Handlová o stanovisko obce k návrhu na  
                 pričlenenie  obce Nitrianske Pravno do Spoločného školského úradu. 
                 Uznesenie č. 70/2021 
 Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause berie na vedomie 
                 návrh na pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného obecného úradu 

v Handlovej a Návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo 
dňa 13.12.2002, predložený 18.11.2021, bez výhrad. 

              



                 Uznesenie č. 71/2021 
 Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje 
                 pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného obecného úradu v Handlovej a Návrh 

Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.12.2002, 
v predloženom rozsahu. 

         Hlasovanie: Za – 5 poslancov - Anna Kollárová,  Albert Sobota, 
                                                Ladislav Mokrý, Ondrej Šimo, Pavel Kuric. 
                                       Proti: 0 
     Zdržal sa: 0 
 
                   Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
 
K bodu 10/ Rôzne 
             Opakovaná žiadosť o stanovisko k postupu obecného úradu a obecného zastupiteľstva obce          
             Malá Čausa pri rozhodovaní o žiadosti o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Malá  
             Čausa KN C parc. č. 2855/1 od Ing. Alena Kubová, j. Roháča 901/2, 971 01 Prievidza,                  
             Mgr. Slavomíra Lenhartová, Malá Čausa č. 149 a Bc. Michal Lenhart, Malá Čausa č. 149.   
             Uznesenie č. 72/2021 
             Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause berie na vedomie 
             Podnet žiadateľov Ing. Alena Kubová, J. Roháča 901/2, 971 01 Prievidza,                  
             Mgr. Slavomíra Lenhartová, Malá Čausa č. 149 a Bc. Michal Lenhart, Malá Čausa  
             č. 149, žiadosť o stanovisko k postupu obecného úradu a obecného zastupiteľstva obce          
             Malá Čausa pri rozhodovaní o žiadosti o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Malá  
             Čausa KN C parc. č. 2855/1. 
       
              Uznesenie č. 73/2021 
              Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause ukladá 
              Obecnému úradu pripraviť návrh stanoviska k podnetu, žiadosti Ing. Alena Kubová, J.             
              Roháča 901/2, 971 01 Prievidza, Mgr. Slavomíra Lenhartová, Malá Čausa č. 149 a  
              Bc. Michal Lenhart, Malá Čausa  č. 149,  ktorý sa bude prerokovávať na najbližšom  
              zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 
       Hlasovanie: Za – 5 poslancov - Anna Kollárová,  Albert Sobota,  Ladislav Mokrý, 
                                          Ondrej Šimo, Pavel Kuric. 

                                   Proti: 0 
                 Zdržal sa: 0 
              Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
               
              - Ing. Chlpeková  predložila poslancom Rozpočtové opatrenie č. 2/2021, tvorí prílohu 
                č. 3 k zápisnici, kde sa presunuli finančné prostriedky 19 000,- Eur na údržbu a opravu  
                miestneho rozhlasu a 5 000,-Eur na interiérové vybavenie Materskej školy. 
 
                Uznesenie č. 74/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
                Rozpočtové opatrenie č. 2/2021, kde sa presunuli finančné prostriedky 19 000,- Eur na  
                údržbu a opravu  miestneho rozhlasu a 5 000,-Eur na interiérové vybavenie Materskej  
                školy. 
                Hlasovanie: Za – 5 poslancov - Anna Kollárová,  Albert Sobota,  Ladislav Mokrý, 
                                          Ondrej Šimo, Pavel Kuric. 

                                     Proti: 0 
                   Zdržal sa: 0 
                Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
               
 
 
 
 



K bodu 11/ Diskusia 
                V diskusii poslanci prejednávali ústnu žiadosť p. Zdenky Šimovej, Malá Čausa č. 89.  
                18.11.2021 o 16,00 hodine sa poslanci stretli spoločne s p. Zdenkou Šimovou, Malá 

Čausa č. 89 pri pozemku parc. č. 252. 
                Uznesenie č. 75/2021 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje, 
                 vzniknutú ryhu na parcele č. 252 zasypať makadamom, aby bola cesta priechodná                  
                 a múrik posunúť a tým rozšíriť cestu.  
                  
                 Na Silvestrovský ohňostroj poslanci navrhli vyčleniť 200,- Eur. 
           
K bodu  12/  Po vyčerpaní programu starosta obce ukončil zasadnutie.  
 
     Nedeliteľnú súčasť zápisnice tvorí zoznam uznesení, prijatých na zasadnutí obecného             
zastupiteľstva konaného dňa  18. 11. 2021. 
                                                        
                                                Jozef   K r p e l a n  
                                                                                                        starosta obce 
 
 
 
    
        Pavel Kuric ..............................                               Anna Kollárová ................................ 
        overovateľ zápisnice                                                overovateľka zápisnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoznam uznesení, prijatých na 5. zasadnutí obecného zastupiteľstva  
obce Malá Čausa v roku 2021, konaného dňa 18. 11. 2021 

 
 Uznesenie  č. 58/2021 
 Obecné zastupiteľstvo  
 s c h v a ľ u j e  
 program 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Malá Čausa. 

 
   Uznesenie č. 59/2021 
   Obecné zastupiteľstvo  
   s c h v a ľ u j e 
   návrhovú komisiu v zložení – p. Albert Sobota a p. Ladislav Mokrý. 
 
   Uznesenie č. 60/2021 
   Obecné zastupiteľstvo 
   b e r i e   n a   v e d o m i e   
   informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa  20.9.2021. 
 

   Uznesenie č. 61/2021 
   Obecné zastupiteľstvo 
   s c h v a ľ u j e 
 predaj obecného pozemku  parcela CKN číslo 1830/55 trvalý trávny porast o výmere 212 m2, ktorá  
 bola odčlenená  geometrickým plánom č. 198/2021, vyhotoveným firmou GEOMAP Prievidza  
 s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice dňa 13.9.2021 z pôvodného pozemku z parcely CKN  
 číslo  1830/17 trvalý trávny porast  o výmere 623 m2 Ing. Jánovi Vidovi, Malá Čausa č. 114,                                                                
 Silvestrovi Vidovi, Malá Čausa č. 262 a Gabriele Kôstkovej, Malá Čausa č. 250  v cene 5,- Eur  
 za m2  a celková cena za tento pozemok je 1 060,- Eur. 
 
 Uznesenie č. 62/2021  

   Obecné zastupiteľstvo 
   k v a l i f i k o v a l o,   
   predaj pozemku parcela CKN číslo 1830/55 trvalý trávny porast o výmere 212 m2 ako prípad     
   hodný osobitného  zreteľa z dôvodu, že parcela o ktorú žiadatelia žiadajú  sa nevyužíva a ani  
   v budúcnosti ju obec neplánuje využívať. 
 
   Uznesenie č. 63/2021 
   Obecné zastupiteľstvo 
   b e r i e   n a   v e d o m i e   
   stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malá Čausa.   
 
   Uznesenie č. 64/2021 
   Obecné zastupiteľstvo 
   s c h v a ľ u j e     
 použite reprezentačného fondu starostu obce Malá Čausa  v celkovej výške  2 500 Eur na rok 2022  
 nasledovne: - Kultúrne podujatia obce – 1 500 Eur. 
                     - Občerstvenie na reprezentáciu obce  - 800 Eur. 
                     - Príspevok Jednote Dôchodcov - 200 Eur. 

 
   Uznesenie č. 65/2021 
   Obecné zastupiteľstvo 
   s c h v a ľ u j e   
 dotáciu Turistickému klubu MaČa  Malá Čausa na rok 2022 vo výške 1 000,-Eur, ktorá    
 bude  zahrnutá v rozpočte obce Malá Čausa na rok 2022 v položke verejná správa. 
 
 
 



  Uznesenie č. 66/2021 
  Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje 
  v rozpočte obce na rok 2022 finančné prostriedky vo výške 10 000,- Eur na 
  mzdu pre obecného údržbára. 
 
  Uznesenie č. 67/2021 

    Obecné zastupiteľstvo 
    s c h v a ľ u j e   
   rozpočet na rok 2022 

   Bežné príjmy : 288 779,-Eur   Bežné výdavky : 258 256,-Eur 

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

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

   Príjmy celkom: 288 779,-Eur              Výdavky celkom: 271 756,-Eur  

 
   Uznesenie č. 68/2021 
   Obecné zastupiteľstvo 
   b e r i e   n a   v e d o m i e   
   viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023. 
  Rok 2023: 

  Bežné príjmy : 286 199,-Eur   Bežné výdavky : 252 470,-Eur 

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

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

  Príjmy celkom: 286 199,-Eur              Výdavky celkom: 252 470,-Eur                                           

  Rok 2024: 

  Bežné príjmy : 286 279,-Eur   Bežné výdavky : 252 470,-Eur 

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

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

  Príjmy celkom: 286 199,-Eur              Výdavky celkom: 252 470,-Eur   
 
  Uznesenie č. 69/2021 

    Obecné zastupiteľstvo 
    s c h v a ľ u j e   
    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022. 
 
    Uznesenie č. 70/2021 
    Obecné zastupiteľstvo 
    b e r i e   n a   v e d o m i e   
   návrh na pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného obecného úradu v Handlovej  
   a Návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.12.2002,  
   predložený 18.11.2021, bez výhrad. 

 
  Uznesenie č. 71/2021 

    Obecné zastupiteľstvo 
    s c h v a ľ u j e   
  pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného obecného úradu v Handlovej a Návrh Dodatku  
  č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.12.2002, v predloženom rozsahu. 

 
 
 



    Uznesenie č. 72/2021 
    Obecné zastupiteľstvo 
    b e r i e   n a   v e d o m i e   
   Podnet žiadateľov Ing. Alena Kubová, j. Roháča 901/2, 971 01 Prievidza,                  
   Mgr. Slavomíra Lenhartová, Malá Čausa č. 149 a Bc. Michal Lenhart, Malá Čausa  
   č. 149, žiadosť o stanovisko k postupu obecného úradu a obecného zastupiteľstva obce          
   Malá Čausa pri rozhodovaní o žiadosti o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Malá  
   Čausa KN C parc. č. 2855/1. 

 
     Uznesenie č. 73/2021 
     Obecné zastupiteľstvo 
     u k l a d á   
   Obecnému úradu pripraviť návrh stanoviska k podnetu, žiadosti Ing. Alena Kubová,  
   J. Roháča 901/2, 971 01 Prievidza, Mgr. Slavomíra Lenhartová, Malá Čausa č. 149 a  
   Bc. Michal Lenhart, Malá Čausa  č. 149,  ktorý sa bude prerokovávať na najbližšom  
   zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 
 
   Uznesenie č. 74/2021 
   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
   Rozpočtové opatrenie č. 2/2021, kde sa presunuli finančné prostriedky 19 000,- Eur na  
   údržbu a opravu  miestneho rozhlasu a 5 000,-Eur na interiérové vybavenie Materskej  
   školy. 
 
    Uznesenie č. 75/2021 
    Obecné zastupiteľstvo navrhuje, 
    vzniknutú ryhu na parcele č. 252 zasypať makadamom, aby bola cesta priechodná                  
    a múrik posunúť a tým rozšíriť cestu.  
                  
 

 
 
 

  
 Zoznam uznesení tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
 
 Za overovateľov : 
 
 
 Pavel Kuric …..................................       
                                                                                                                  
 Anna Kollárová................................                                                                                                   

            
  
 
        Jozef Krpelan 
               starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


