
Zápisnica č. 5  zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Malom Záluží dňa 

  21.6.2011 o 19.00 hod v zasadačke Kultúrneho domu 

 

 

1, Privítanie ,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2, Dotácia NSK na podporu kultúry 100 Eur 

3, Plat starostky 

4, Schválenie – úprava rozpočtu na rok 2010 

5.Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010 

6. Diskusia, rôzne 

7,Záver 

 

Prítomní :  viď prezenčná  listina,  ospravedlnení p. Predanocyová Viera 

Overovatelia zápisnice : Proksa Ľuboš , Fuska Miroslav 

1,Na úvod p. starostka privítala všetkých prítomných , navrhla že zápisnicu zapíše sama. 

Program schôdze bol doplnený o bod 4) a následne schválený. 

Hlasovanie:             Za:     4              Proti :    0                        Zdržal sa :    0 

2, Starostka informovala poslancov a hlavne predsedkyňu kultúrnej komisie p. Velikovovú o pridelení 

 Dotácie na kultúru z Nitrianskeho  samospr.  kraja  vo výške 100 Eur. Uvedené finančné prostriedky  

 boli požadované a aj budú použité  na úpravu pamätnej izby. 

3, S účinnosťou  od 1.6.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov a s poukazom na ustanovenia § 11 ods.4 

písm. i zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení – obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu, a to 
podľa ustanovenia § 3 odst. 1 vo výške 1 269 Eur. 

Hlasovanie :           Za :    4                Proti  :     0                       Zdržal sa :    0 

4, Schválenie – úprava rozpočtu. V zmysle prílohy – rozpočtové opatrenie č 1 ,  obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2010. 

Hlasovanie :                            Za :    4                            Proti :       0                     Zdržal sa :       0 

5,Ďalším bodom programu  schválenie záverečného účtu obce za rok 2010. Hlavná kontrolórka p. 
Marečková Viera  predniesla stanovisko k záverečnému účtu za rok 2010 pred jeho schválením. 
Stanovisko bolo spracované na základe predloženej účtovnej závierky obce Malé Zálužie za rok 2010.  

Potom starostka prečítala Výročnú správu obce a záverečný účet obce za rok 2010 a tiež výsledky 
auditu za rok 2010.Poslanci všetky dokumenty schválili. 

Hlasovanie :                            Za :     4                           Proti :       0                       Zdržal sa :       0 

6,V diskusii starostka informovala poslancov , že na základe výzvy Inštitútu rodovej rovnosti, pod 
záštitou podpredsedu vlády a ministra Práce soc. vecí a rodiny SR Jozefa Mihála prihlásila do 1. 
ročníka súťaže „ Výnimočné ženy Nitrianskeho kraja  „ p. Prof. Mudr. Annu Líškovú PhD a p. Kulíškovú 
Melániu. Obe nominantky boli pozvané na slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže. 



Starostka informovala prítomných  o ponuke a nacenení stolového a nástenného kalendára pre našu 
obec firmou Forza Slovakia – jeden exemplár vydaný tou firmou by nás vyšiel cca 4,80 Eur/kus. 

Prítomní obyvatelia p. Tupý a p. Szombath a zástupca starostky p. Novotný sa ponúkli urobiť 
prieskum vyhotovenia kalendárov u svojich známych  s cieľom  získať kalendáre lacnejšie. 

Ďalej p. Novotný navrhol zistiť, či sa v blízkej budúcnosti nebude rušiť železničná trať Zbehy – 
Radošina a načrtol možnosť vybudovania – prerobenia železnice na cyklotrasu. 

Ďalej sa do diskusie prihlásili p. Krajčovič Patrik, p. Tupý a p. Sombath a témou boli nedávne prívalové 
dažde zo dňa 4.6.2011, kedy prívalová voda vytápala rod. domy na Čapáši a pri železnici. 

Jednalo sa o domy p. E. Zmekovej,L. Zmeku, K. Macovej,D. Zmeku ,D. Líškovej, J. Kožáka, J.Fašangu, 

R.Szombatha, P. Novotného, A.Rizekovej, I.Zmeku, P. Krajčoviča.J.Tupého a L. Vargu. 

Občania sa rozhodli  vykopať odvodňovací kanál po Čapáši, okolo PD Devio a nasmerovať tečúcu vodu 
do kanála popod železnicu. Zároveň je potrebné vyčistiť tieto kanály. Starostka v blízkej budúcnosti  
dohodne stretnutie s predsedom družstva Ing. Oravcom za účelom vzniknutú situáciu prerokovať 
a riešiť. Máme v úmysle požiadať o pomoc a mechanizmy pri úprave týchto kanálov a zároveň aj 
požiadať PD Devio a návrh opatrení a prehodnotenie  osevných plánov a spôsobu sejby aby našich 
občanov v tejto lokalite prívalové dažde neohrozovali. 

Poslanci sa dohodli,že by bolo potrebné vyčistiť kanál vedúci od železnice do potoka a tiež zistiť 
vlastníkov kanála.Polia v tomto čase obhospodaruje PD Devio N. Sady 

Ďalším bodom programu bola kanalizácia – starostka zistí možnosti získania PD zo Západoslov. 
Vodárenskej   spoločnosti a tiež cenu, za ktorú ju môžeme získať. 

P. Karajčovič  sa pýtal na kontajner veľkoobjemového odpadu. Tento môžeme aj hneď objednať. 

7,Na  záver starostka poďakovala všetkým poslancom za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

Proksa Ľuboš                        ...................................... 

Fuska Miroslav                     ...................................... 

 

 

 

 

 

Zapísala : Emília Strihová 

Dňa 21.6.2011 



 

Uznesenie 
zo  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malé Zálužie zo dňa 

21.6.2011 konaného  v zasadačke KD 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo – 

 

I.       Berie na vedomie  : 

                       - Dotácia NSK na podporu kultúry 100 Eur 

                       - stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok    

                          2010 

                       - Výročnú správu obce Malé Zálužie za rok 2010                               

 
 

II.       Schvaľuje  :     
 

- Program schôdze     
 
1,  Uznesenie č. 18/2011 
      Plat starostky obce vo výške 1146 Eur + zvýšený o 10,75% 
      čo je 123 Eur   - celkom 1269 Eur.   
 
2,  Uznesenie č.  19/2011 
      Záverečný účet obce za rok 2010 
 
 
 
 
 
    
   

V Malom Záluží  21.6.2011 
Zapísala :   Emília Strihová                        



 

 


