
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží, 

ktoré sa konalo dňa 22.01.2011 o 16.00 v kancelárii  obecného úradu 

 

Program: 

1,   Privítanie 

2,   Príspevok na novoročný stolnotenisový turnaj 

3,  Cestovné náhrady starostu 

4,   Doplnenie rozpočtu vo výdavkovej časti o 269 *6,65 Eur  - Envi. Geos – výpoveď Nitrianske        
komunálne služby            

5,  Preklenovací  úver v Dexia banke 

      Rozhodnutie o vystavení zmenky  za  úver v prospech DBS 

6,  Doplnenie členov do pracovných komisií 

7,   Výsledok ankety o veterných elektrárňach celkom sa zúčastnilo 82 občanov čo je ?% 

      Súhlasilo   :71           nesúhlasilo :   11 

8,   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011 

9,   Projekt II. Etapy rekonštrukcie  Kultúrneho domu 

10, Tlačiareň  

11, Rôzne 

12, Diskusia 

13, Záver 

 

Prítomní : viď prezenčná listina   

 
 

1. Privítanie, doplnenie   programu  schôdze 

Program schôdze bol schválený  p. Velikovová pripomenula, že je potrebné materiály   
poslancom doručiť min. 3 dni pre zasadnutím.      

Poslanec Peter Novotný sa ospravedlnil za neúčasť  

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

 Viera Predanocyová 

               Proksa  Luboš 

              Zapisovateľka :  Strihová 

 2,          Obecné zastupiteľstvo schválilo  príspevok na novoročný turnaj vo výške  100 Eur.  

               Stolnotenisový turnaj sa uskutočnil  1.1.2011, zúčastnili sa ho obyvatelia obce a vedúci miest- 

               neho pohostinstva, ktorý sa stal  aj víťazom tohto turnaja. 

               Hlasovanie: za –   4 , proti – 0,    zdržal   sa  0. 



3,         Poslanci odhlasovali paušálne cestovné náhrady starostke vo výške rozpočtu  t.j 120 Eur na  

            rok 

             Hlasovanie: za- 4,  proti -0,  zdržal sa-0. 

4,        Tento bod sme riešili iba okrajovo, poslanci sa dohodli že počkáme  s výpoveďou NKS   podľa  

            toho , či aj ostatné obce a to Kapince, Šurianky, Hruboňovo , Čermany  dajú výpoveď  NKS. 

            Po rozhodnutí sa k tomuto bodu vrátime. 

5,        Obecné zastupiteľstvo schválilo  preklenovací úver v Dexia banke vo výške  45 000 Eur, ak to     

            bude v súlade s predpismi banky       

            Hlasovanie : za – 4,  proti – 0, zdržal sa -0 

           Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozhodnutie o vystavení zmenky za úver v prospech DBS 

            Hlasovanie : za  - 4 , proti – 0 , zdržal sa -  0 

6,         Nakoľko predsedovia komisií   – poriadkovej -p. Proksa a kultúrnej- p. Velikovová  ešte nemali  

            stanoviská od  oslovených občanovi  k tomuto bodu sa vrátime na  nasledujúcom   zasadnutí       

            OZ 

7,         Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledok ankety o veterných elektrárňach. 

8,         Obecné zastupiteľstvo  prerokovalo a schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

            Kontrolóra na i. polrok 2011 

            Hlasovanie:         za – 4,    proti – 0,      zdržal sa - 0 

9,         Obecné zastupiteľstvo  prerokovalo návrh II. Etapy rekonštrukcie KD.    V rámci Mikroregionu    

            Radošinka  program  Leader  máme možnosť  požiadať o finančný príspevok pre našu obec 

            vo výške 60.136 Eur na rekonštrukciu a modernizáciu obecných stavieb, poslanci sa zaoberali 

             návrhom toho projektu. P. Fuska  a p. Proksa  namietali že pod   plánovaným sociálnym    

             zariadením  pravdepodobne žumpa a s tým budú  problémy.                

             Poslanci na návrh starostky súhlasili s ďalším stretnutím s projektantom a to 24.1.2011  

             o 18,00.     

10.       Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na nákup multifunkčnej tlačiarne do     

             Výšky   1 000 Eur. Súčasná tlačiareň je už nevyhovujúca. 

 

             Hlasovanie:      za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

11.       Rôzne :  

             a, P. Marečková  Viera upozornila, že na zákrute na Čapáši nesvieti svetlo a je potrebná   

                 oprava 

             b, P. Proksa upozornil,ža aj pred p. Vargovou nesvieti svetlo. Starostka sa postará o nápravu. 

             c, P. Proksa upozornil, že aj v posilňovni je potrebné vymeni ť  neónovú trubicu.      

             d, Pani Proksová Iveta  oznámila,  že sa vzdáva postu miestnej kronikárky. Bude potrebné     

                  poveriť písaním miestnej kroniky  iného  občana. 



             e,   projekt Kanalizácia – starostka overí platnosť zmluvy uzatvorenej so STAVEKOM  ,ktorá  

                    uzatvorená ešte v roku 1998 vtedy úradujúcim starostom p. Ing. Fuskom    

            f,   Poslanci sa dohodli , že zasadnutia OZ sa budú konať v pondelok o 18,00. 

            g,   P. Žitnay upozornil, že rodina  Bilová  č.d. 128 demontuje autá na ceste a tak  

                   obmedzuje ostatných v prechode cez komunikáciu. P Žitnay poukázal aj na skutočnosť 

                   že pred domom 128 je permanentne kaluž vody a bolo by potrebné vykopať odvodňo- 

                   vací kanálik. 

              e,  upozornil tiež, že po obci voľne behajú psi. Je potrebné opakovane rozhlasom upozorniť 

                   na danú skutočnosť majiteľov  psov.      

              f,  ďalej p. Žitnay vyslovil podozrenie, že p. Bedářová na č. domu  148 vo svojej záhrade zako- 

                  páva uhynuté zvieratá. Je potrebné toto podozrenie preveriť a vyžiadať doklad z kafilérie 

                  o likvidácii uhynutých zvierat.    

               g, p. Kolenčík poukázal na nezákonné rúbanie drevnatých porastov v katastri našej obce. 

                     Dohodli sme sa, že ak sa situácia bude opakovať, je potrebné volať políciu. 

12,       Na záver p. starostka poďakovala všetkým zúčastneným   za účasť  na schôdzi  OZ 

 

 

 

 

 

   

V Malom Záluží  dňa 22.1.2011 

Zapísala  :               Strihová Emília 

Overovatelia :       Viera Predanocyová          ..................................... 

                                 Proksa  Luboš                     .....................................  



Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Záluží, ktoré 
sa konalo dňa 22.1.2011 v zasadačke kultúrneho domu 

 

 

 

1, Fuska Miroslav                     .......................................................... 

2,Marečková Viera                  .......................................................... 

3,Predanocyová Viera             ..........................................................  

4,Proksa Ľuboš                          .......................................................... 

5,Velikovová Anna                   .......................................................... 

6,Strihová Emília                       ..........................................................  

 

 

 

 

Hostia: 

1,Kolenčík Michal                       .......................................................... 

2,Žitnay Andrej                           ........................................................... 

3,Ing.Fuska Emil                         ...........................................................     

 

                  

        

 

 

 

 

 

  



Uznesenie 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malé Zálužie  zo dňa 22.1.2011  

konaného v zasadačke kultúrneho domu 

 

 

Obecné zastupiteľstvo – 

I. Prerokovalo : 
 

 Doplnenie rozpočtu vo výdavkovej časti o 1789 Eur- ktoré je potrebné vložiť do Ponit-    
rianskeho združenia PZOPSO ako 5% spoluúčasť na projekte    

 Doplnenie pracovných komisií a to Komisiu poriadkovú a Komisia pre kultúru 
vzdelávanie a šport 

 Výsledky ankety o výstavby veterných elektrární  v katastrálnom území našej obce 
 Návrh II. Etapy rekonštrukcie KD .  OZ sa vyjadrilo  k projektu. 
 

 
 
  

II.  Schvaľuje : 
 

- Program schôdze 
- Overovateľov zápisnice 
 

        1,   Uznesenie č. 6/2011 

               Príspevok na Novoročný stolnotenisový turnaj vo výške 100 Eur 

        2,   Uznesenie č. 7/2011 

         Paušálne cestovné náhrady starostky do výšky rozpočtu t.j.120 Eur na rok 
 
   3,    Uznesenie č. 8/2011 

               Preklenovací úver v Dexia Banke vo výške 45.000 Eur 

 Rozhodnutie o vystavení  zmenky za úver v DBS 

        4,    Uznesenie č.9/2011  

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011 

        5,    Uznesenie č. 10/2011 

  Finančné prostriedky na nákup multifunkčnej tlačiarne do výšky 1 000 Eur 
 
 
Malé Zálužie 22.1.2011 
Zapísala :   Emília Strihová 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

                

 
 
 
 
Malé Zálužie 22.1.2011 
 
Zapísala :   Emília Strihová 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



        

   

 

       

        

 
   

 
       

 


