
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží zo dňa  
14. 9. 2009 o 18.00 v klubovni kultúrneho domu 

 
 
Program:  
 

1. Privítanie, procedurálne záležitosti 
2. Úprava rozpočtu 
3. Informácie z Mikroregiónu Radošinka a program LEADER 
4. Školský byt  
5. Daň za jadrové zariadenie 
6. 100. výročie železnice 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 

 
 
 
1. Privítanie prítomných, schôdze sa zúčastnili poslanci Marek Striha, Patrik Krajčovič a Jozef 
Alchus. Pani poslankyňa Ing. Eva Zmeková sa ospravedlnila za neúčasť. Za overovateľov 
zápisnice boli navrhnutí: Marek Striha a Jozef Alchus.  
 
2. Úpravu rozpočtu za rok 2009, ktorý predložila starostka Viera Predanocyová, všetci 
prítomní  poslanci schválili. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zápisnice.   
 
3. Na posledných zasadnutiach mikroregiónu sa preberali hlavne otázky prístupu LEADER. 
Náš mikroregión dostal nenávratný finančný príspevok pre projekt „ Integrovaná stratégia 
rozvoja územia mikroregiónu Radošinka“. Momentálne sa čaká na podpis z PPA. Následne do 
20 pracovných dní bude vyhlásená výzva na jednotlivé projekty. 
Bola schválená Miestna akčná skupina, kde sú zástupcovia jednotlivých obcí. Našu obec bude 
zastupovať Peter Novotný, Mgr. Anna Velikovová, Ing. Jaroslav Líška, Miroslav Fuska 
a Ľuboš Proksa. 
Manažér pre LEADER je Ing. Adriana Minárčinyová. Pracovníčka kancelárie je pani 
Miškolciová z Alekšiniec. Kancelária má sídlo v Zbehoch.  
Poslanci vzali na vedomie.  
 
4. O posunutie termínu rekonštrukcie školského bytu požiadal pán Michal Kolenčík, ktorý má 
byt prenajatý. Poslanci rozhodli, aby sa rekonštrukčné práce čo najrýchlejšie urobili.  Treba sa 
dohodnúť s pánom Šutiakom.  
 
5. Naša obec sa nachádza v ochrannom pásme atómovej elektrárne v Jaslov. Bohuniciach. 
Takže má nárok na vyrubenie dane za jadrové zariadenie podľa zákona 528/2004 Z.z. Po 
odstavení JE V 1 vznikla na jej likvidáciu Jadrová vyraďovacia spoločnosť. JE V 2 je v správe 
Slovenských elektrární a.s. Vznikol spor o spôsobe platenia dane za jadrové zariadenie. Podľa 
jedného výkladu zákona by mali obce dostávať plnú čiastku od oboch spoločností. Podľa 
druhého by mali obce dostať len jednu platbu a každá spoločnosť by vyplatila polovicu. 
V tomto roku sme dostali peniaze od oboch spoločností – JAVYS a Slovenské elektrárne za 
roky 2007 a 2008 – pomernú čiastku – polovicu sumy od každého spolu: 2x 3920,- Eur. 
Takmer všetky obce spadajúce do ochranného pásma pokračujú vo vymáhaní celej sumy 
a poverili tým zástupcov mikroregiónu. Všetky obce zastupuje jeho predsedníctvo. Základné 
poplatky sú priebežne platené zo zdrojov mikroregiónu JE Jaslovské Bohunice. V prípade 
úspechu si bude kancelária účtovať 15% z vymoženej sumy. V prípade neúspechu sa platia 



administratívne poplatky – budú rozpočítané medzi všetkých 185 obcí. Všetci  zúčastnení 
poslanci s týmto návrhom súhlasili. 
 
6.  V tomto roku uplynie 100 rokov od začatia prevádzky na železničnej trati Zbehy-Radošina 
(26.11.1909). Súčasťou osláv bude divadelné predstavenie ochotníckeho divadla z Častej. 
Vstupné dobrovoľné. Na predstavenie sme dostali dotáciu 7 500,- Sk  
(250 Eur) z NSK. Poslanci navrhli termín na sobotu 28.11.2009 a schválili sumu 1 500,- Sk na 
občerstvenie. 
 
Pán Miloš Slávik, pracovník železníc, navrhuje prispieť k oslave stretnutím starostov 
radošinskej doliny. Súčasťou tohto stretnutia by bolo premietnutie filmu z histórie železníc na 
Slovensku.  
Na podnet niektorých občanov sa pripravuje znova žiadosť o obnovenie prevádzky železnice 
na trati Zbehy – Radošina. Po konzultácií s pracovníkmi ÚNSK, odboru dopravy, nám bolo 
doporučené, že v každom prípade máme podať žiadosť. 
V piatok poobede sa ohlásila televízia Markíza s návrhom urobiť reportáž o železnici v našej 
obci. 
Poslanci vzali na vedomie.  
 
7. Rôzne: 
 
a) Október je mesiacom úcty k starším. V tomto roku sme sa rozhodli, že každá domácnosť, 
kde je aspoň jeden dôchodca, dostane kalendár na rok 2010. Všetci prítomní poslanci schválili 
objednávku kalendárov.  
Jeden kalendár stojí 70,- Sk (2,32 Eur). V obci je 52 domácností, kde je aspoň jeden 
dôchodca.  
 
b) Sťažnosť – Od občanov prišla sťažnosť na rodinu Horváthovú, ktorá nemá dlhodobo 
pokosenú záhradu, čím znepríjemňuje život okoliu. Žiadosť bola postúpená na riešenie 
poriadkovej komisii. Predseda komisie verejného poriadku Marek Striha informoval, že 
s pánom Horváthom  hovoril a ten prisľúbil nápravu do 20. septembra.   Poslanci navrhli 
sformulovať odpoveď na list občanom.  
 
c) Pracovníčky obecného úradu v letných mesiacoch usporiadali písomnosti uložené v archíve 
podľa archívneho zákona – chronologicky. Ďalej je potrebné takto uložené písomnosti 
rozdeliť na tie, ktoré budú ponechané v archíve a na tie, ktoré sa budú skartovať. Poslanci 
vzali na vedomie. 
 
d) Hlavná kontrolórka Viera Marečková prečítala Správu HK o výsledku finančnej kontroly 
rozpočtu. Poslanci vzali na vedomie. 
 
e) Spoločne s obcou Kapince sme dali žiadosť, aby autobus 5.55 s odchodom z Malého 
Zálužia chodil aj počas letných prázdnin, pretože ho využívajú pracujúci a dôchodcovia, ktorí 
chodia na 7 hodinu do práce a k lekárovi. Našu žiadosť však ÚNSK neschválilo. Poslanci 
vzali na vedomie. 
 
f) Dolný koniec –  Pod Karačkou. Je potrebné zrekonštruovať chodník a časť odvodňovacieho 
kanála pod Karačkou, vyčistiť jarok a vybagrovať lávku. Poslanci schválili sumu 750 Sk/1 
hod. pre firmu, ktorá práce realizuje. O realizácií prác sme hovorili s pánom Petrom 
Novotným, ktorý prisľúbil práce vykonať, potom čo si miesto prezrie v prítomnosti poslancov 
M. Strihu a P. Krajčoviča.   
 



g) Aktivačné práce končia v septembri. Ďalšie postupy sa budú realizovať podľa inštrukcií 
Úradu práce. Po preštudovaní prezenčných listín poslanci schválili trom pracovníkom sumu 
za nadčasy: 75,- Sk/1 hod (2,50 Eur).  
Tuje pri pomníku padlých začali vysychať a poslanci žiadali odstrániť od pomníka piesok, 
ktorý tam bol daný.   
 
h) Zmenila sa adresa internetovej stránky obce. Nová adresa je www.malezaluzie.sk. Ondrej 
Proksa celú stránku aj inovoval. Poslanci vzali na vedomie.  
 
i) Doplňovacie voľby do obecných zastupiteľstiev, tento rok vyhlásené predsedom NR SR, 
nebudú. Poslanci vzali na vedomie.  
 
j) Pripravuje sa inventarizácia knižnice, ktorá býva zo zákona každé tri roky. V knižnici sa 
nachádzajú opotrebované a zastarané knihy a podľa vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z.z. 
o knižniciach, je potrebné tieto knihy z fondu vyradiť. Zoznam vyradených kníh bude 
vypracovaný po inventarizácií a predložený na najbližšej schôdzi. Členovia komisie budú: 
Zuzana Plesníková, Mahuliena Sochorová, Ondrej Proksa. Poslanci vzali na vedomie.  
 
k) Z dôvodu nelegálneho vývozu smetí na Karačku, poslanci rozhodli o umiestnení 
kamerového systému na vysielač, ktoré by bolo riadne označené. Slúžiť bude na kontrolu 
takýchto vývozov. 
Je potrebné schváliť sumu sankcií a tú zahrnúť do VZN na budúci rok. 
 
l) Poslanci sa oboznámili s odpismi elektriny a plynu na všetkých odberných miestach, ktoré 
sa platia z rozpočtu obce. Bolo vzaté na vedomie. 
 
m) Dostali sme ponuku od spoločnosti Komunal Energy ohľadom lacnejšej elektriny. Poslanci 
túto ponuku neschválili.  
 
n) Správca cintorína – Rokovali sme s pánom Kuliškom a s týmto návrhom súhlasil. Robil by 
správcu cintorína a mal na starosti sklad CO. Poslanci vzali na vedomie a navrhli, aby pán 
Kulíšek pracoval na dohodu o vykonaní prác.   
 
o) Dostali sme e-mailom žiadosť o prenájom obecného bytu pre rodinu z Nitry. Poslanci vzali 
na vedomie.  
 
p) Poslanci navrhli zorganizovať hodové popoludnie spojené s futbalovým zápasom 
a schválili sumu do 200,- Eur na občerstvenie.  
 
 
Overovatelia zápisnice: Marek Striha: ............................................................. 
                                       
                                       Jozef Alchus: ............................................................. 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Plesníková 
Malé Zálužie, 15.9.2009   
 
 
 
 
 


