Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malá Čausa v roku 2017,
konaného dňa 4.12.2017
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. Návrh viacročného rozpočtu na r. 2018 – 2020
a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
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 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. 59/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 5. 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. Martin Valenta a p. Anna Kollárová.
K bodu 4/ Schválenie návrhovej komisie
Návrhová komisia – p. Michal Krško
Mgr. Slavomíra Lenhartová
Uznesenie č. 60/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – p. Michal Krško
a Mgr. Slavomíra Lenhartová.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
K bodu 5/ Kontrola plnenie uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadnutia urobil Ing. Peter Vido, starosta obce a
skonštatoval, že na poslednom OZ neboli uložené žiadne nové úlohy.
Uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia
OZ dňa 16.10.2017.
K bodu 6/ Návrh viacročného rozpočtu na r. 2018 – 2020
a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
- RSDr. Tomáš Konuš, hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k
návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2020.

Toto stanovisko tvorí prílohu zápisnice č. 1. V stanovisku hlavný kontrolór odporučil schváliť
navrhnutý rozpočet.
Uznesenie č. 62/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce Malá Čausa.
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 tvorí prílohu
zápisnice č. 2.
Uznesenie č. 63/2017
1.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 63/2017
schvaľuje
rozpočet na rok 2018
Bežné príjmy : 214 910,-Eur

Bežné výdavky : 190 200,-Eur

Kapitálové príjmy :

Kapitálové výdavky : 39 339,- Eur

0,- Eur

Finančné príjmové operácie : 39 339,-Eur

Finančné výdavkové operácie : 21 800,-Eur

Príjmy celkom: 254 249,-Eur

Výdavky celkom: 251 339,-Eur

Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
Uznesenie č. 64/2017
2.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 64/2017
berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020.
Rok 2019:
Bežné príjmy : 214 910,-Eur

Bežné výdavky : 190 200,-Eur

Kapitálové príjmy :

Kapitálové výdavky : 0,-Eur

0,-Eur

Finančné príjmové operácie :

0,-Eur

Príjmy celkom: 214 910,-Eur

Finančné výdavkové operácie : 24 000,-Eur
Výdavky celkom: 214 200,-Eur

Rok 2020:
Bežné príjmy : 214 910,-Eur

Bežné výdavky : 190 200,-Eur

Kapitálové príjmy :

Kapitálové výdavky : 0,-Eur

0,-Eur

Finančné príjmové operácie :
Príjmy celkom: 214 910,-Eur

0,-Eur

Finančné výdavkové operácie : 24 000,-Eur
Výdavky celkom: 214 200,-Eur

Uznesenie č. 65/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použite reprezentačného fondu starostu obce Malá Čausa
v celkovej výške 2 500 Eur na rok 2018 nasledovne:
- Kultúrne podujatia obce – 1 500 Eur.
- Občerstvenie na reprezentáciu obce - 800 Eur.
- Príspevok Jednote Dôchodcov - 200 Eur.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.

K bodu 7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 predložil hlavný
kontrolór obce a tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Uznesenie č. 66/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
- Hlavný kontrolór obce predložil poslancom správu z následnej finančnej kontroly
č. 4/2017, tvorí prílohu zápisnice č. 4.
Uznesenie č. 67/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly č. 4/2017.
K bodu 8/ Informácia starostu obce o činnosti úradu
Informácie o činnosti úradu predniesol p. starosta.
- prišla oficiálna odpoveď od Poľnohospodárskej platobnej agentúry, že obec neuspela
v žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy 7.2, dôvodom je
nedodržanie termínu právoplatnosti stavebného povolenia 22.2.2017,
- podali sme opätovne žiadosť o nenávratný finančný príspevok na voľnočasové
aktivity a multifunkčné ihrisko, a druhá na rekonštrukciu domu smútku,
- občianske združenie Žiar, ktorého je obec členom získalo štatút MAS (miestna akčná
skupina),
- boli podpísané zmluvy o dielo na opravu miestnych komunikácii s firmou
STRABAG s.r.o., na jednej časti sa začalo pracovať, pripravené na položenie
koberca,
- boli vykúpené pozemky pod cestu na „Kohúť“ zmluva je pripravená na vklad do
katastra,
- TJ Družstevník Malá Čausa predložil hospodárenie za rok 2017,
- na základe žiadosti občanov, bolo osadené nové dopravné značenie v obci,
- spracovávala sa bežná agenda – hodnotenia, posudky, stanoviská,
- bola zverejnená nová výzva na podávanie projektov zameraná na triedený zber
komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho
odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, termín
podávania projektov je 1. kolo do 30.4.2018 a 2. kolo do 31.8.2018.
Uznesenie č. 68/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie o činnosti úradu.
K bodu 9/ Žiadosti občanov
- Poslanci schvaľovali predloženú žiadosť TJ Družstevník Malá Čausa o dotáciu
z rozpočtu obce na rok 2018.
Poslanci OZ sa zhodli, že v dohode o poskytnutí dotácie medzi TJ Družstevník Malá
Čausa a obcou Malá Čausa je potrebné presne kvalifikovať na čo môže byť dotácia
z rozpočtu obce použitá – cestovné náhrady, pohonné hmoty do kosačky, poplatky
futbalovému zväzu.
Uznesenie č. 69/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje
dotáciu TJ Družstevníku Malá Čausa na rok 2018 vo výške 4 000,-Eur, ktorá je
zahrnutá v návrhu rozpočtu obce Malá Čausa na rok 2018 v položke verejná správa.
Hlasovanie: Za – 5 poslancov, Proti – 0 poslancov, Zdržal sa – 2 poslanci.
- Žiadosť Mgr. Lenka Kollárová, Malá Čausa č. 257 o odkúpenie obecného pozemku
parc.č. 1831/1 vo výmere 1879 m2.
- p. starosta informoval poslancov so zámerom na odpredaj obecného majetku
pozemok parc.č. 1831/1 orná pôda vo výmere 1879 m2 .
Zámer tvorí prílohu zápisnice č. 6.

Uznesenie č. 70/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje
1. zámer predaja majetku obce Malá Čausa, a to:
- pozemok nachádzajúci sa v obci Malá Čausa, katastrálne územie Malá Čausa,
zapísaný na liste vlastníctva obce č. 1, parcela č. 1831/1, vo výmere 1879 m2 ,
popis nehnuteľností – orná pôda.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
Uznesenie č. 71/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause určuje,
že nehnuteľný majetok obce
- pozemok nachádzajúci sa v obci Malá Čausa, katastrálne územie Malá Čausa,
zapísaný na liste vlastníctva obce č. 1, parcela č. 1831/1, vo výmere 1879 m2 ,
popis nehnuteľností – orná pôda.
sa stáva p r e b y t o č n ý m majetkom obce.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
2. spôsob naloženia s týmto majetkom bude nasledovný:
Prebytočný majetok obce bude odpredaný formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Uznesenie č. 72/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje
spôsob predaja majetku - pozemok nachádzajúci sa v obci Malá Čausa, katastrálne
územie Malá Čausa, zapísaný na liste vlastníctva obce č. 1, parcela č. 1831/1, vo
výmere 1879 m2 , popis nehnuteľností – orná pôda, formou obchodnej verejnej súťaže
a zároveň poveruje obecný úrad
aby zabezpečil vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zverejnenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli obce Malá Čausa, a oznámením na
internetovej stránke obce Malá Čausa.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
Uznesenie č. 73/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria prílohu zápisnice č. 7.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
Žiadosť o finančný príspevok na voľnočasové aktivity zo Základnej školy Gašpara
Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno 395.
Uznesenie č. 74/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause neschvaľuje
finančný príspevok na voľnočasové aktivity pre deti z našej obce na školu v prírode
v Jasenskej doline na základe žiadosti Základnej školy Gašpara Drozda s materskou
školou, 972 32 Chrenovec-Brusno 395.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
-

Žiadosť rodičov detí MŠ Malá Čausa o príspevok na financovanie záujmových
krúžkov v Materskej škole Malá Čausa.
Uznesenie č. 75/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause neschvaľuje
finančný príspevok na financovanie záujmových krúžkov pre deti v Materskej škole
Malá Čausa.
Hlasovanie: Za – 6 poslancov, Proti – 0 poslancov, Zdržal sa – 1 poslanec.

-

K bodu 10/ Rôzne
- p. starosta predložil poslancom „Návrh na vyplatenie mimoriadnych odmien
poslancom Obecného zastupiteľstva v Malej Čause za rok 2017“, ktoré je potrebné
schváliť.
Uznesenie č. 76/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause schvaľuje
vyplatenie mimoriadnych odmien poslancom Obecného zastupiteľstva v Malej
Čause za rok 2017 podľa predloženého návrhu p. starostu, ktorý tvorí prílohu
zápisnice č. 4.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 predložila Ing. Dajana Chlpeková, je potrebné
navýšiť príjmy aj výdavky, tvorí prílohu zápisnice č. 8.
Uznesenie č. 77/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
Hlasovanie: Za – 7 poslancov.
- Mikuláš

pre deti sa uskutoční 5.12.2017 o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.
- Vianočné posedenie pre občanov obce sa uskutoční 8.12.2017 o 17,30 hodine v sále
Kultúrneho domu, vystupovať budú deti z MŠ a Poluvská muzika, bude sa podávať
občerstvenie pre občanov.
K bodu 11/ Diskusia
V diskusii sa poslanci informovali o návrhu rozpočtu, čo je zahrnuté v jednotlivých
výdavkových položkách.
Ing. Chlpeková ich informovala čo je zahrnuté v jednotlivých položkách v návrhu
rozpočtu na rok 2018.
Taktiež ich zaujímalo ako sa vyriešil problém s pozemkom na ktorom je cesta
k rodinným domom č. 20 a 21, ktorej vlastníkom sú občania s domu č. 20.
P. starosta sa stretol s jedným so spoluvlastníkov domu č. 21 p. Kalimanovou
a informoval ju o možnostiach, nakoľko vlastníčka nehnuteľností č. 20 nemá záujem
odpredať uvedenú parcelu obci, je však ochotná podpísať dohodu na základe ktorej sa
na liste vlastníctva k danej nehnuteľnosti uloží vecné bremeno – právo prechodu
k rodinnému domu č. 21. Takže obec sa týmto problémom už ďalej nebude zaoberať.
- P. Mokrý mal požiadavku na údržbu (posypanie) miestnych komunikácii, hlavne
tých ktoré sa nachádzajú v kopcovitom teréne, aby tam nedošlo k úrazu.
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 4. 12. 2017.
Ing. Peter V i d o
starosta obce

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

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

Zoznam uznesení, prijatých na 5. zasadnutí obecného zastupiteľstva
obce Malá Čausa v roku 2017, konaného dňa 4.12. 2017
Uznesenie č. 59/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malá Čausa .
Uznesenie č. 60/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení – p. Michal Krško a Mgr. Slavomíra Lenhartová.
Uznesenie č. 61/2017
Obecné zastupiteľstvo
b erie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16.10.2017.
Uznesenie č. 62/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malá Čausa.
Uznesenie č. 63/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 63/2017
schvaľuje
rozpočet na rok 2018
Bežné príjmy : 214 910,-Eur

Bežné výdavky : 190 200,-Eur

Kapitálové príjmy :

Kapitálové výdavky : 39 339,- Eur

0,- Eur

Finančné príjmové operácie : 39 339,-Eur

Finančné výdavkové operácie : 21 800,-Eur

Príjmy celkom: 254 249,-Eur

Výdavky celkom: 251 339,-Eur

Uznesenie č. 64/2017
2.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 64/2017
berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020.
Rok 2019:
Bežné príjmy : 214 910,-Eur

Bežné výdavky : 190 200,-Eur

Kapitálové príjmy :

Kapitálové výdavky : 0,-Eur

0,-Eur

Finančné príjmové operácie :
Príjmy celkom: 214 910,-Eur

0,-Eur

Finančné výdavkové operácie : 24 000,-Eur
Výdavky celkom: 214 200,-Eur

Rok 2020:
Bežné príjmy : 214 910,-Eur

Bežné výdavky : 190 200,-Eur

Kapitálové príjmy :

Kapitálové výdavky : 0,-Eur

0,-Eur

Finančné príjmové operácie :

0,-Eur

Príjmy celkom: 214 910,-Eur

Finančné výdavkové operácie : 24 000,-Eur
Výdavky celkom: 214 200,-Eur

Uznesenie č. 65/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použite reprezentačného fondu starostu obce Malá Čausa
v celkovej výške 2 500 Eur na rok 2018 nasledovne:
- Kultúrne podujatia obce – 1 500 Eur.
- Občerstvenie na reprezentáciu obce - 800 Eur.
- Príspevok Jednote Dôchodcov - 200 Eur.
Uznesenie č. 66/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.
Uznesenie č. 67/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu z následnej finančnej kontroly č. 4/2017.
Uznesenie č. 68/2017
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informácie o činnosti úradu.
Uznesenie č. 69/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dotáciu TJ Družstevníku Malá Čausa na rok 2018 vo výške 4 000,-Eur, ktorá je
zahrnutá v návrhu rozpočtu obce Malá Čausa na rok 2018 v položke verejná správa.
Uznesenie č. 70/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. zámer predaja majetku obce Malá Čausa, a to:
- pozemok nachádzajúci sa v obci Malá Čausa, katastrálne územie Malá Čausa,
zapísaný na liste vlastníctva obce č. 1, parcela č. 1831/1, vo výmere 1879 m2 ,
popis nehnuteľností – orná pôda.
Uznesenie č. 71/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause
u r č u j e,
že nehnuteľný majetok obce
- pozemok nachádzajúci sa v obci Malá Čausa, katastrálne územie Malá Čausa,
zapísaný na liste vlastníctva obce č. 1, parcela č. 1831/1, vo výmere 1879 m2 ,
popis nehnuteľností – orná pôda sa stáva p r e b y t o č n ý m majetkom obce.

2. spôsob naloženia s týmto majetkom bude nasledovný:
Prebytočný majetok obce bude odpredaný formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Uznesenie č. 72/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause
schvaľuje
spôsob predaja majetku - pozemok nachádzajúci sa v obci Malá Čausa, katastrálne územie
Malá Čausa, zapísaný na liste vlastníctva obce č. 1, parcela č. 1831/1, vo výmere 1879 m2 ,
popis nehnuteľností – orná pôda, formou obchodnej verejnej súťaže
a zároveň p o v e r u j e obecný úrad,
aby zabezpečil vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zverejnenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže na úradnej tabuli obce Malá Čausa, a oznámením na internetovej stránke obce
Malá Čausa.
Uznesenie č. 73/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria prílohu zápisnice č. 7.
Uznesenie č. 74/2017
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
finančný príspevok na voľnočasové aktivity pre deti z našej obce na školu v prírode
v Jasenskej doline na základe žiadosti Základnej školy Gašpara Drozda s materskou
školou, 972 32 Chrenovec-Brusno 395.
Uznesenie č. 75/2017
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
finančný príspevok na financovanie záujmových krúžkov pre deti v Materskej škole
Malá Čausa.
Uznesenie č. 76/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyplatenie mimoriadnych odmien poslancom Obecného zastupiteľstva v Malej Čause za rok 2017
podľa predloženého návrhu starostu obce.
Uznesenie č. 77/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
Zoznam uznesení tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice.
Za overovateľov :
Martin Valenta .............…..........................

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

Ing. Peter Vido
starosta obce

