
Zápisnica č.6 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží, 

ktoré sa konalo dňa 12.09.2011 o 18.00 v kancelárii  obecného úradu. 

 

 

1, Privítanie 

2, Kontrola uznesení 

3,Úprava VZN – odvoz komunálneho odpadu. 

4,  Úprava VZN – poplatky za psa 

5, Organizácia futbalového turnaja – hody 

6, Úprava rozpočtu na rok 2011 

7, Plán HK - kontrolná činnosť druhý polrok 2012 

8, Správa z kontrolnej činnosti za I. polrok 2011 

9, Spoplatnenie ihriska návrhy 

10, Kalendáre 2012 

11,Vytvorenie inventarizačnej komisie 

12,Prerokovanie úveru od Ellio s.r.o na zhotovenie vykurovania kultúrneho domu  

13,Diskusia ,doplniť  futbalový turnaj čo sa už konal 

14,Záver 

 

 

Prítomní : viď prezenčná listina , ospravedlnení p. Fuska a p. Predanocyová 

Zapisovateľ : Emília Strihová 

Overovatelia zápisnice :p. Novotný ,p. Velikovová 

1, Na úvod p. starostka všetkých prítomných privítala a za overovateľov zápisnice boli určení 
: p. Novotný a p. Velikovová. 

Program schôdze bol doplnený o body 8 , 11 , 12 a následne schválený. 

Hlasovanie :                          Za : 3                                   Proti : 0                        Zdržal sa : 0 

2, Prebehla kontrola uznesení zo dňa  9.5.2011 

Uznesenie č. 16/2011   -  kalendáre – v riešení 

Uznesenie č. 17/2011   - splnené 

Kontrola uznesení zo dňa 21.6.2011 

Uznesenie č.  18/2011  - splnené 

Uznesenie č.   19/2011 – splnené 



3,Úprava VZN – odvoz komunálneho odpadu – zmenou dodávateľa služieb odvoz TKO a SO , 
ukončili sme zmluvný vzťah s nitrianskymi komunálnymi službami a uzatvorili nový zmluvný 
vzťah s Envi –Geos  Lužianky. 

Návrh zmeny iniciovali pripomienky občanov k  spôsobu výberu daní  v našej obci. Doteraz  
sme realizovali množstvový zber ,tzn. občania platili poplatok ustanovený vo výške, ktorá je 
priamo úmerná  množstvu týchto odpadov, vyprodukovaných obyvateľom za daný čas. Čiže 
odpady boli rozpočítané na každého obyvateľa našej obce. 

P. starostka predložila návrh , aby sa v našej obci zaviedol lístkový systém a koľko odpadu 
vyprodukuje jedna domácnosť, toľko si aj zaplatí . Ak domácnosť v daný mesiac vyprodukuje 
dve smetné nádoby, zakúpi si dva lístky a dodávateľ služieb odvezie dve nádoby, ak jednu tak 
domácnosť bude potrebovať jeden lístok. Aby sme predišli čiernym  skládkam, každá 
domácnosť bude mať povinnosť zakúpiť si toľko lístkov, koľko je plánovaných zvozov v 
danom kalendárnom roku – spravidla ich býva 13. Návrh na cenu 1 lístka   / v cene lístka sú 
zahrnuté poplatky na základe  cenníka Envi-Geosu : manipulácia ,vyprázdnenie a odvoz, 
zneškodnenie odpadu a poplatky za uloženie odpadov na skládke + 2x ročne 1 
veľkoobjemový kontajner / cena lístka je 1,80 Eura. 

Domácnosť  teda zaplatí 1,80 Eura * 13 zvozov za rok = 23,40 Eura  za rok/domácnosť za 
predpokladu, že jej stačí odvoz TKO v počte jedna nádoba za mesiac. Má ale možnosť buď 
pravidelne alebo výnimočne si zakúpiť lístkov viac na OcÚ – podľa potrieb tej ktorej 
domácnosti. OcÚ zabezpečí aj nové 110 l nádoby a obyvatelia si ich  budú môcť zakúpiť. Cena 
jednej nádoby je cca 20 Eur. Domácnosti ale môžu používať aj  naďalej čierne plastové vrecia. 

Toto vrece má taký obsah ako smetná nádoba a zhruba v ňom býva cca 30 kg odpadu – a 
bude spoplatnené tiež sumou 1,80 Eura. Návrh poslanci prijali jednohlasne s tým, že bude 
zapracovaný do VZN a vyvesený na úradnej tabuli  na pripomienkovanie občanom. 

Hlasovanie :               Za : 3                                           Proti : 0                  Zdržal sa: 0 

4, Úprava VZN – poplatky za psa. Poplatky za psa boli navrhnuté vo výške 5 Eur na 
psa/kalendárny rok. Doterajšia suma- 2,50 Eur na psa a rok je nedostatočná. Zvýšením 
poplatku chce obec docieliť nižšie počty psov chovaných v jednotlivých domácnostiach a tiež 
znížiť počet voľnopobehujúcich psov. Uvedená skutočnosť bude zapracovaná do VZN 
a v zákonnej lehote daná na pripomienkovanie občanom vyvesením na úradnej tabuli. 

Hlasovanie :                Za : 2                                           Proti : 1                     Zdržal sa : 0 

5, Organizáciou hodového futbalového turnaja je poverená Kultúrna a športová komisia  
a momentálne je turnaj v riešení. Predsedkyňa K a Š komisie zverejní  spôsob realizácie  do 
20.9.2011 . Poslanci odsúhlasili príspevok na hodový futbalový turnaj vo výške 100 Eur. 

Hlasovanie :                Za :  3                                         Proti :   0                      Zdržal sa :  0 

6,Úprava rozpočtu na rok 2011- starostka predložila úpravu rozpočtu v zmysle prílohy č.1 

Hlasovanie :                Za : 3                                           Proti : 0                      Zdržal sa : 0 

7,P. Marečková, hlavná kontrolórka predniesla plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2011 

viď. príloha. Plán bol jednohlasne schválený. 

Hlasovanie :                Za : 3                                            Proti : 0                      Zdržal sa : 0     



8,Následne hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011. 
Správu poslanci vzali na vedomie. 

9, Starostka obce predložila návrh na spoplatnenie používania multifunkčného ihriska v čase 
mimo prázdnin. Poslanci sa rozhodli urobiť prieskum v akej výške sa pohybujú ceny na iných 
športoviskách a potom podajú návrhy. Týmto bodom sa budeme zaoberať na ďaľšom 
zasadnutí OZ. 

10,Kalendáre na rok 2012 –  kalendáre sú určené dôchodcom, ak žijú v  jednej domácnosti 
dvaja alebo viac dôchodcov do každej takejto domácnosti bude pridelený 1 ks kalendára. 

Kalendáre po vyhodnotení ponúk objednáme vo FotoMax nakoľko ponúkajú najvýhodnejšiu 
cenu cca 3,40 Eura/ks a v počte 80 ks. 

Hlasovanie:                 Za : 3                                                Proti : 0                     Zdržal sa : 0 

11, Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o vytvorení inventarizačnej komisie v zložení : 

Emília Strihová  - predseda 

Margita Tabačeková – člen 

Luboš Proksa  - člen 

Inventarizáciu je potrebné vykonať z dôvodu veľkého počtu starého a poškodeného 
vybavenia – kancelárskeho nábytku, odpojených plynových vykurovacích telies a iného 
zariadenia. Inventarizácia bude vykonaná do 30.11.2011   . 

12,Nakoľko do prvej etape prestavby KD sú zahrnuté stavebné úpravy – vyhotovenie novej 

fasády obecného domu, museli sme z fasády odstrániť všetky existujúce trubky a výduchy zo 
starého vykurovacieho systému – gamatiek. Z tohto dôvodu starostka rokovala s Elliom s.r.o, 

ktorý je dodávateľom prác v našom druhom projekte prestavby KD ,ktorý zahŕňa 
vykurovanie, sanitu a výmenu elektroinštalácie, aby odstránili staré časti vykurovania a tiež 
aby urobili vykurovanie nové podľa projektu. Nakoľko obec nemá peniaze firma Ellio  sa 
podujala túto výmenu zafinancovať s tým, že nám požičia sumu 17.179 Eur s úrokom 2,07 %. 

O uvedenom bude spísaná riadna zmluva . 

Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. 

Hlasovanie :               Za :  3                                          Proti : 0                                   Zdržal sa : 0    

13, V diskusii starostka predložila návrh aby sa novou kronikárkou obce stala p. 
Predanocyová Predsedníčka kultúrnej a športovej komisie p. Velikovová prisľúbila prerokovať 
tento podnet s p Predanocyovou. Termín . do 20.9.2011 

-ďalej p. Velikovová oboznámila poslancov , že p. Strihová Mária    č.d.  23   trvale bytom 
v Banskej Bystrici je ochotná naprojektovať parkovisko – oddychovú zónu na parcele  oproti  
dolnému cintorínu. Je potrebné zameranie tohto pozemku, s tým sa obrátime na p. poslanca 
M. Fusku, ktorý bol dnes ospravedlnený. 

-hlavná kontrolórka p. Marečková poukázala v správe o kontrolnej činnosti HK na 
nepreukázateľnosť doručenia daňových výmerov nakoľko prax v obci je taká, že občania 
chodia platiť dane na OcÚ a potom dostávajú  daňové výmery. V tejto situácii je ťažké 
postihovať neplnenie si povinností občanov pokutami  . 



Obci ako správcovi dane vyvstane  povinnosť , aby sme daňové výmery vytláčali v dvoch 
exemplároch, pričom jeden z nich bude OcÚ doručený občanovi a následne bude mať občan 
povinnosť do 15 dní uvedenú sumu uhradiť.    

14, Na  záver  starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť a ukončila zasadanie. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

Peter Novotný                   ..................................... 

Anna Velikovová               ..................................... 

 

Zapísala : Emília Strihová dňa 12.9.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie 
zo  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malé Zálužie zo dňa 

12.9.2011 konaného o 18,00 hod.  v zasadačke KD 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo – 

 

I.       Berie na vedomie  : 

                       - organizáciu futbalového turnaja  kultúrnou a športovou komisiou            

                         pôsobiacou pri OcÚ 

                       - správu o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2011    

                       - vytvorenie inventarizačnej komisie – viď zápis 

                        

II.       Schvaľuje  :     
 

- Program schôdze     
 
1,  Uznesenie č. 20/2011 
      Návrh na úpravu VZN – poplatky za odvoz komunálneho    
      odpadu 
      1,80 Eura za odvoz jednej 110 l nádoby a poplatok  za 
      psa vo výške 5 Eur/rok 
 
2,  Uznesenie č.  21/2011 
      Úpravu rozpočtu na rok 2011 viď Rozpočtové opatrenie č.1 
 
3,   Uznesenie č. 22/2011 
      Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2011 
 
4,   Uznesenie č. 23/2011 
      Pôžičku od Ellio spol  s.r.o   na sumu 17.179 Eur s úrokom 2,7% 
 



 
 
5, Uznesenie č.24 /2011 
    Príspevok vo výške 100 Eur na hodový  futbalový turnaj   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

V Malom Záluží  21.9.2011 
Zapísala :   Emília Strihová                        


