
Zápisnica zo zasadania obecného  zastupiteľstva , konaná dňa 15.3.2011 

o 18,00 v zasadačke KD v Malom Záluží 

 

Program zasadania: 

1, Privítanie, určenie zapisovateľa 

2, Odsúhlasenie 5% vkladu pre Ponitrianske združenie  obcí pre  separovaný   zber a nakla- 

     danie s odpadmi 6,59 Eura*272 obyvateľov = 1792,48 

3, Príspevok na činnosť MO Jednoty dôchodcov Slovenska 

4, Príspevok na činnosť Telovýchovnej Jednoty N. Sady 

5, Oboznámenie sa s kronikou obce a určenie nového kronikára obce 

6, Oboznámenie OZ s odvolaním sa SE. A.s voči platobnému výmeru 1/2011 

7, Majáles, oslavy 1. Mája + guláš 

8, Dotácia na rekonštrukciu obecného rozhlasu 

9, Oboznámenie sa zo záverečným stanoviskom Min. životného prostredia – Veterný park       

     Šurianky 

10,Diskusia 

11,Záver    

 

Prítomní  : viď prezenčná listina 

1, Starostka privítala na zasadaní všetkých prítomných  a podujala sa písať zápisnicu 

     Program schôdze bol schválený, nikto nemal nijaký doplňujúci bod programu 

     Hlasovanie : Za :     5,                               Proti :    0                          Zdržal sa :   0    

2,  Predseda Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadni  

      vyzval  členské obce k úhrade 5% členského podieli do združenia. Pre našu obec to vychá- 

      dza 6,59 Eura * počet obyv. 272 =  1792,48. Úhrada sa uskutoční čo najskôr. 

      Hlasovanie : Za :      5                               Proti :    0                          Zdržal sa :   0 

3,  Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska požiadala OZ o dotáciu na svoju čin -    

      nosť. Nakoľko je to jediná organizácia v našej obci, sú v nej združení dôchodcovia, čiže    

      členské  príspevky sú symbolické – 1 Euro a nemá možnosť získať žiadne iné dotácie, OZ  

      odhlasovalo 100 Eurový príspevok s tým, že ak  nebudú mať na svoje akcie dostatok    

       peňazí, bude táto skutočnosť predmetom ďalšieho rokovania . 

       Hlasovanie : Za :      5                               Proti :    0                          Zdržal sa :   0 

4,   Telovýchovná Jednota N. Sady v zastúpení p. Farkašom Petrom nás požiadala o dobrovoľ-   



      ný príspevok  na  činnosť tejto organizácie. Poslanci sa rozhodli zistiť, koľko detí z Malého 

       Zálužia  je v TJ organizovaných a potom o dotácii rozhodnú. 

5,    P. Iveta Proksová nám prečítala návrh textu  kroniky za minulý rok. Keďže nikto nemal 

       nijaké doplňujúce návrhy a ani poznámky, prebehlo hlasovanie. Čo sa týka nového kro – 

       nikára, starostka obce  osloví p. Zábražnú príp. p. Proksovú Darinu. 

       Hlasovanie : Za :      5                               Proti :    0                          Zdržal sa :   0 

6,    Starostka oboznámila obecné zastupiteľstvo s odvolaním sa SE, a.s voči platobnému  

        výmeru 1/2011 v sume 3.543 Eur. Podľa Zákona 511/1992 Z .z. o správe daní a poplat- 

        kov sa vyrubuje daň len za zastavané územie ochranného pásma V2.Poslanci uvedené 

        vzali na vedomie. 

7,    Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že dňa 30.4.2011 OÚ zorganizuje  stavanie mája a 

        varenie gulášu pre občanov obce . Zábava sa bude konať v júni ako Juniáles . 

        30.4. sa pri stavaní mája uvarí guláš   .Na uvedený účel sa vyčlenili finančné prostriedky  

        vo výške do 200 Eur  . Akciu organizačne zabezpečí p. Novotný v súčinnosti so všetkými  

        poslancami  . Starostka dohodla kultúrny program s Lužianskou folklórnou skupinou. 

       Hlasovanie : Za :      5                               Proti :    0                          Zdržal sa :   0 

8,    Starostka oboznámila OZ ,že požiadala o dotáciu z Min. financií Slov. republiky. 

        Cena vyhotovenia obnovy rozhlasu je 7.610 Eur, náš vklad v prípade úspešného výberu  

        by bol 761 Eur. 

9  , Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so stanoviskom Min. životného prostredia 

       Veterný park Šurianky, ktoré je k dispozícii na OU Malé Zálužie. Realizácia tohto diela    

       zatial neprebehne, lebo OZ Šurianky projekt Veterné elektrárne neschválilo. 

10,  V diskusii  starostka informovala, že bola podaná žiadosť v Dexia banke o prekleňova- 

         cí úver a po preskúmaní rizík  analytikmi bude tento úver vo výške 45.000 Eur  

         schválený/neschválený. 

         Ďalej starostka informovala OZ o zakúpení nábytku do kancelárie starostu obce. Finan – 

         čné prostriedky získala ako dar od ZSE a.s. vo výške 1.500 Eur. 

         Ďalej informovala o činnosti pracovíkov ,s ktorými má obec dohodu o menších  

         obecných službách. V súčasnosti ich je 5 a čistia na dolnom konci cestu za Zdenou Bilo- 

         vou, ktorá je celkom zarastená krovím. Postarali sa tiež o čistotu obce vyzbieraním    

         poodhadzovaných papierov a rôzneho neporiadku po zime. 

         Ďalej starostka dala návrh, aby sa pozemok oproti cintorínu na dolnom konci zatrávnil 

         a slúžil ako parkovisko. P. Luboš Proksa  spolu s.p. Fuskom dostali za úlohu informovať  

         p. Jozefa Bilu, ktorý tento pozemok doposiaľ užíval, a máme za to, že človek ktorý  



       sústavne narúša pokoj v obci svojimi alkoholickými excesami a narúšaním dobrých 

       mravov  voči spoluobčanom si nezaslúži tento pozemok užívať. 

      Ďalej sa do diskusie prihlásila p. Anna Velikovová aby doplnila zloženie Kultúrnej komisie  

      o dve členky z obce a to Zuzanu Plesníkovú a Zuzanu Krajčovičovú.  

      P. Velikovová informovala OZ aj o chystanej akcii v našej Knižnici, ktorá sa uskutoční v  

      20. marca, kde budú čítaniachtivým obyvateľom a hlavne mládeži  našej obce  

      predstavené knižné  novinky . 

     Ďalej sa do diskusie prihlásil p. Novotný Peter, ktorý poukázal na to, že na detskom ihris- 

     ku bude potrebné doplniť piesok  a nasiať trávu tam, kde chýba. 

      Na návrh p .Novotného sa OZ zaoberalo aj kanalizáciou, ale nakoľko sú teraz rozbehnuté 

     dva projekty rekonštrukcie KD – prvý sa v tomto čase realizuje / výmena strechy / a druhú 

      etapu rekonštrukcie chystáme , sa tento projekt odloží na neskôr. 

      Ďalším príspevkom p. Novotného do diskusie boli protipovodňové opatrenia. Poslanci OZ 

      sa oboznámili s už existujúcim projektom protipovodňových opatrení a p. Fuska Miroslav   

      bol poverený preskúmať túto alternatívu a doporučiť/ neodporučiť  OZ vhodnosť realizá - 

      cie tohto opatrenia samozrejme za predpokladu že budeme mať na to finančné pros- 

      tried ky. Starostka informovala, že podala prihlášku   do   prvého   realizačného     projektu             

       Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 

       ktorý vyhlásila Vláda SR s termínom do 17.3.2011. 

11,  Po vyčerpaní všetkých diskusných tém starostka poďakovala všetkým prítomných za 

        ich aktívnu a časť.  

 

 

 

 

Zapísala: Strihová Emília 

 

V Malom Záluží dňa 23.3 2011 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malé Zálužie  zo dňa 15.3.2011  

konaného v zasadačke kultúrneho domu 

 

 

Obecné zastupiteľstvo – 

I. Prerokovalo : 

 

                  - Príspevok na činnosť Telovýchovnej Jednoty N. Sady 

                    -  Odvolanie sa SE. a .s voči platobnému výmeru 1/2011 

                    -   Dotáciu  na rekonštrukciu obecného rozhlasu 

                   -    Záverečné stanovisko  Min. životného prostredia – Veterný park     

                         Šurianky 

 

II.    Schvaľuje : 
 
 
-  Program schôdze 

                    1, Uznesenie č.  12/2011 

                         Odsúhlasenie 5% vkladu pre Ponitrianske združenie  obcí pre  separovaný      

                          zber a nakladanie s odpadmi o výške 1792,48 Eur  

                    2, Uznesenie č.  13/2011 

                         Príspevok na činnosť MO Jednoty dôchodcov Slovenska vo výške 100 Eur 

                    3,  Uznesenie  č.  14/2011 

                          Obecné zastupiteľstvo súhlasí s textom zápisu do Kroniky obce Malé Zá- 

                          lužie 

                     4, Uznesenie  č. 15/2011 

                          Príspevok na prvomájové oslavy a guláš vo výške 200 Eur. 

 

 

V Malom Záluží 23.3.2011   

Zapísala: Emília Strihová                         

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


