Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ Malé Uherce
konaného dňa 1.4.2019 o 16,30 hod.
1. Otvorenie:
- starosta obce privítal všetkých prítomných
- starosta obce konštatoval prítomnosť 5 poslancov OZ Malé Uherce, čím je OZ uznášania
schopné. Neprítomná a ospravedlnená je poslankyňa Jana Vančová (PN). Neprítomný
poslanec Štefan Baričák sa neospravedlnil.
- starosta obce predložil program tohto zasadnutia v znení ako bolo uvedené v pozvánke
a dal o ňom hlasovať
Za bolo: 5 poslancov
Proti bolo: 0
Hlasovania sa zdržalo : 0
OZ Malé Uherce týmto hlasovaním schválilo program 3. riadneho zasadnutia.
(uznesenie č. 32/2019)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
- starosta obce za zapisovateľku určil p. Martinu Vankovú
- za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení poslanci Ľubica Rapková a Jozef
Balážka
Za bolo: 5 poslancov
Proti bolo: 0
Hlasovania sa zdržalo : 0

3. Voľba návrhovej komisie:
- starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslanca p. Petra Pivarčiho a dal o návrhu
hlasovať. Hlasovanie prebehlo nasledovne: za: 5 poslancov
proti: 0
hlasovania sa zdržalo: 0
OZ Malé Uherce schválilo návrhovú komisiu. (uznesenie č. 33/2019)

4. Kontrola uznesení:
- hlavná kontrolórka PhDr. Žaneta Bartková predložila správu o kontrole plnenia uznesení
OZ Malé Uherce, ktorá je samostatnou prílohou tohto zápisu a ktorú OZ berie na vedomie
(uznesenie č. 37/2018). Za hlasovalo: 5 poslancov

- v rámci tejto správy bola hlavnou kontrolórkou podaná aj informácia o dlhu p. Duchoviča,
ktorý má v prenájme miestne stolárstvo
- nakoľko bola Obci Malé Uherce doručená nová žiadosť o zámenu pozemkov od iných
majiteľov pozemkov pri ihrisku, hlavná kontrolórka upozornila na to, že je potrebné, aby pán
starosta podal návrh na zrušenie Uznesenia č. 308/2018, 292/2018
- starosta obce podal návrh na zrušenie:

 uznesenia č. 308/2018: hlasovanie: Za bolo: 5 poslancov
Proti bolo: 0
Hlasovania sa zdržalo : 0
Obecné zastupiteľstvo v Malých Uherciach schvaľuje zrušenie uznesenia č.308 z 28.riadneho
zasadnutia OZ konaného dňa 23.4.2018 (uznesenie č. 34/2019).



uznesenia č. 292/2018: Za bolo: 5 poslancov
Proti bolo: 0
Hlasovania sa zdržalo : 0

Obecné zastupiteľstvo v Malých Uherciach schvaľuje zrušenie uznesenia č.292 z 27.riadneho
zasadnutia OZ konaného dňa 12.3.2018 (uznesenie č. 35/2019).
- starosta obce dáva návrh na zrušenie uznesenia č. 257/2017 o výbere dodávateľa na
prístavbu Domu smútku - firmu KAJKL s.r.o. Veľké Uherce, a to z dôvodu, že Obci Malé
Uherce nebude poskytnutá dotácia: za bolo: 5 poslancov
proti bolo: 0
hlasovania sa zdržalo : 0
Obecné zastupiteľstvo v Malých Uherciach schvaľuje zrušenie uznesenia č.257 z 24.riadneho
zasadnutia OZ konaného dňa 27.11.2017 (uznesenie č. 36/2019).

5. Informácie starostu o činnosti od posledného zastupiteľstva:
- konal sa výrub stromov vo f. p. Magušina
- prebehla oprava zasadačky obecného úradu a hornej chodby – boli vykonané nové stierky
stien a vymaľovanie
- zasadnutie obecnej rady, kde sa vykonal výber dodávateľa prác na ostierkovanie
a vymaľovanie stien zasadačky a chodby – vybratý bol Július Guba
- výročná schôdza miestnej organizácie JDS Slovenska
- máme spracovaný návrh na opravu spoločenskej miestnosti na ihrisku
- osvetlenie ihriska – bolo uzamknuté a hráči už netrénujú pri osvetlení ihriska
- konali sa prezidentské voľby – 1. a 2. kolo
- pokazil sa starostov notebook, náklady na jeho opravu sú premietnuté aj v návrhu
rozpočtového opatrenia č. 1/2019
- pri príležitosti MDŽ sa stretli zamestnankyne obce so starostom obce v priestoroch miestnej
materskej školy
- prevencia kriminality – obec podala žiadosť o dotáciu na projekt vybudovania prechodu pre
chodcov s ostrovčekom a s osvetlením
- smerom na sídlisko Šípok sa plánuje prerobiť prechod pre chodcov s retardérom
- bola podaná žiadosť o dotáciu na oplotenie ihriska, žiadosť bola odoslaná Ministerstvu
financií SR
- je vypracovaný návrh projektu na vybudovanie chodníka od kostola k materskej škole. Pán
Andráš sa ponúkol, že by finančne prispel k vybudovaniu tohto chodníka.
- v obci boli osadené dve informačné tabule MAS Stredné Ponitrie

- konalo sa stretnutie poslancov OZ Malé Uherce a občanov ul. Záhumnie a Mlynská ohľadne
vybudovania vodovodu
OZ Malé Uherce berie na vedomie informáciu starostu obce o činnosti od posledného
riadneho zasadnutia OZ. (uznesenie č. 38/2019) Za hlasovalo: 5 poslancov

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtového opatrenia
č. 1/2019:
- hlavná kontrolórka obce PhDr. Žaneta Bartková oboznámila prítomných so svojim
stanoviskom k návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2019. Stanovisko je v prílohe tohto
zápisu.
OZ Malé Uherce berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtového
opatrenia č. 1/2019. (uznesenie č. 39/2019) Za hlasovalo: 5 poslancov

7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2019 Obce Malé Uherce:
- starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu
- ekonómka obce p. Martina Vanková bližšie vysvetlila niektoré upravované položky
a upozornila poslancov na schodok rozpočtu materskej školy, ktorej po úprave rozpočtu
vyčlenená suma z podielových daní vo výške 129 642,00 € na financovanie MŠ je
nepostačujúca. Schodok je vo výške 5482,00 €. Požiadala ekonomickú komisiu, aby sa
k tomu vyjadrila.
- k rozpočtovému opatreniu č. 1/2019 sa vyjadrila aj ekonomická komisia. S ekonómkou
obce, so starostom obce a s riaditeľkou materskej školy si prebrali niektoré položky
rozpočtového opatrenia a po ich bližšieho vysvetlenia ekonomická komisia odporúča
rozpočtové opatrenie č. 1/2019 schváliť. Zároveň sa ekonomická komisia vyjadrila aj k
návrhu dodatku č. 9/2019 k VZN č. 01/2013 o financovaní Materskej školy v Malých
Uherciach, v ktorom po schválení rozpočtového opatrenia č. 1/2019 sa celková suma
129 642,00 € upraví na sumu 135 124,00 €.
- poslanci OZ sa zhodli na názore, že v prípade nutnosti by sa mohla suma vo výške schodku
MŠ presunúť zo školského fondu do ostatného alebo rezervného fondu obce. Poslanci by
museli o tom hlasovať a schváliť to.
- starosta obce dal hlasovať o navrhovanom rozpočtovom opatrení č. 1/2019. Hlasovanie bolo
nasledovné: za bolo: 5 poslancov
proti bolo: 0
hlasovania sa zdržalo: 0
Obecné zastupiteľstvo v Malých Uherciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2019 obce
Malé Uherce. (uznesenie č. 40/2019)

8. Návrh dodatku č. 9/2019 k VZN č. 01/2013 obce Malé Uherce
o financovaní MŠ v Malých Uherciach:
- predložil starosta obce
- k návrhu dodatku sa ekonomická komisia vyjadrila už v predchádzajúcom bode
- starosta obce dal hlasovať o návrhu dodatku č. 9/2019, v ktorom sa suma 129 642,00 €
upravuje na sumu 135 124,00 €. To znamená, že suma 2 560,21 € dotácia na mzdy

a prevádzku na žiaka sa navyšuje na sumu 2 674,42 €, suma 122 890,00 dotácia na mzdy
a prevádzku spolu sa upravuje na sumu 128 372,00 €, suma 6 752,00 € dotácia na správu
budov zostáva vo výške 6 752,00 €.
Hlasovanie: : za bolo: 5 poslancov
proti bolo: 0
hlasovania sa zdržalo: 0
Obecné zastupiteľstvo v Malých Uherciach schvaľuje Návrh dodatku č. 9/2019 k VZN
č.1/2013 obce Malé Uherce o financovaní MŠ v Malých Uherciach s úpravou o navýšenie
+ 5 482,00 € na 135 124,00 €. (uznesenie č. 41/2019)

9. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly príjmovej časti rozpočtu, daňové
príjmy:
- správu predložila hlavná kontrolórka PhDr. Žaneta Bartková a je prílohou tohto zápisu
- kontrolou neboli zistené nedostatky
Obecné zastupiteľstvo v Malých Uherciach berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce
Malé Uherce o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu, daňové príjmy – daň
z nehnuteľností za rok 2018, kontrolu rozhodnutí, úhrad daňových povinností podľa termínov
splatnosti.
(uznesenie č. 42/2019) Za hlasovalo: 5 poslancov

10. Žiadosť o zámenu pozemkov s firmou U.T.A.H. BH, s.r.o. Kunovice:
- žiadosť poslancom poslal starosta obce vopred spolu s pozvánkou na toto zasadnutie
- starosta obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k tejto žiadosti, kde uvedená firma žiada
zámenu pozemkov v katastri Malé Uherce vo vlastníctve obce Malé Uherce. Ide o pozemky
pri miestnom ihrisku, p.č. 1024/2 a 1648/8. Firma priložila k žiadosti listy vlastníctva,
pôvodný zákres pozemkov a zákres pozemkov po zámene.
- poslanci obecného zastupiteľstva spoločne prerokovali túto žiadosť, ktorú berú na vedomie
a zároveň odporúčajú starostovi, aby po predložení geometrického plánu pripravil návrh
zámeny pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo v Malých Uherciach berie na vedomie žiadosť o zámenu pozemkov
s firmou U.T.A.H. BH, s.r.o. Kunovice na základe listu pod podacím číslom 171/19 a zároveň
odporúča starostovi obce, aby po predložení geometrického plánu pripravil návrh zámeny
pozemkov. uznesenie č. 43/2019) Za hlasovalo: 5 poslancov

11. Žiadosť o vyjadrenie OZ k IBV pre firmu U.T.A.H. BH, s.r.o.
Kunovice:
- žiadosť bola poslancom zaslaná vopred s pozvánkou na toto zasadnutie
- starosta obce požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa k predpokladanej individuálnej
bytovej výstavbe na parcele číslo 1647 v katastri obce Malé Uherce
- poslanci po spoločnom prerokovaní prijali nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Malých Uherciach berie na vedomie žiadosť o vyjadrenie OZ
k IBV pre firmu U.T.A.H. BH, s.r.o. a predbežne súhlasí s úpravou územného plánu na
náklady žiadateľa. uznesenie č. 44/2019) Za hlasovalo: 5 poslancov

12. Rôzne:
- starosta obce – najbližšie zasadnutie OZ bude 10.6.2019
- chodník pri autobusovej zastávke – k projektu sa bude vyjadrovať slovenská
správa ciest, polícia a okresný úrad
- SZUŠ Ars Akademy Veľké Uherce doručila zmluvu o nájme priestorov
v suteréne miestneho obecného úradu na dobu od 1.9.2019 do 30.6.2020.
Táto zmluva bude bodom rokovania na ďalšom zasadnutí OZ Malé Uherce.
- žiadosť p. Gustáva Bridu o zámenu pozemkov. Pán Brida oboznámil
poslancov so svojou žiadosťou, avšak poslanci OZ Malé Uherce po
spoločnom prehodnotení chcú, aby p. Brida do budúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva písomne navrhol riešenie, ako vysporiadať pozemky
smerom k sídlisku Šípok – pozemky pod cestou, chodníkom a trávnaté časti.
Starosta potom zvolá v tejto veci pracovné stretnutie poslancov OZ.

13. Diskusia a interpelácia poslancov:
p. Jozef Balážka – spýtal sa, či sa zmenil člen školskej rady – myslí tým člena z OZ
- upozornil, že pri Rodrigeuzovi pri vychádzaní z uličky na hlavnú cestu sa
zachytáva auto podvozkom

14. Schválenie uznesenia:
- návrh na uznesenie z 3. riadneho zastupiteľstva za návrhovú komisiu predložil p. Peter
Pivarči

15. Záver:
- starosta obce poďakoval prítomným za účasť a prejavenú aktivitu a 3. riadne zasadnutie
OZ Malé Uherce ukončil.

Zapísala: Martina Vanková, dňa 1.4.2019
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