
Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Malom Záluží dňa 

  9.5..2011 o 18.00 hod v zasadačke Kultúrneho domu 

 

 

1, Privítanie ,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2, Kontrola uznesení 

3, Príprava MDD 

4, Príprava Juniálesu 

5.Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obd.1.2011 -4.2011 

6. Prejednanie  návrhu  na nákup kalendárov pre dôchodcov / s fotografiou  výšivky časti  nášho 
kroja/ 

7,Oznámenie o zastupovaní starostky v čase dovolenky od 23 -28.5.2011 

8, Vybudovanie novej elektrickej prípojky 

9,Plán požiarnej ochrany – vyhotovenie 

10, Informácie o priebehu rekonštrukčných prác na KD 

11, Odsúhlasenie príspevku pre ZŠ Nové Sady pri príležitosti 50. Výročia otvorenia školy školy. 

12, Rôzne 

13, Diskusia 

14, Záver 

 

 

Prítomní :  viď prezenčná  listina,  ospravedlnení p. Fuska Miroslav, a p.Marečková Viera 

Overovatelia zápisnice : Predanocyová V, Velikovová A. 

1,Na úvod p. starostka privítala všetkých prítomných.  Ako zapisovateľka bola určená p. Velikovová. 

Program schôdze bol doplnený o body 8,9,10,11 a následne schválený. 

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

2, Prebehla kontrola uznesení zo dňa 22.12011.  

Uznesenie č. 6/2011 – splnené 

Uznesenie č. 7/2011 -  rozpracované 

Uznesenie č. 8/2011  - splnené 

Uznesenie č. 9/2011 – splnené 

Uznesenie č.10/2011 –splnené 

A kontrola  uznesení zo dňa 15,3,2011-05-19 

Uznesenie č. 12/2011 – splnené 

Uznesenie č. 13/2011 -  splnené 

Uznesenie č. 14/2011 – splnené 



Uznesenie č. 15/2011 – splnené 

3, Obecné zastupiteľstvo prerokovalo prípravu MDD. Oslavy sa v našej obci budú konať 4. júna 2011 
o 15,00 hodine na detskom ihrisku. 

Program osláv  bude celý v réžii kultúrnej komisie– predsedkyňa p. Velikovová. P. Predanocyová  

dohodne program  s políciou v Lužiankach, starostka zistí možnosti a cenu atrakcie –poníkov  u p. 
Mikloša. Poslanci rozhodli, že deti budú dostávať balíčky so sladkosťami na ktoré povyberajú peniaze 
u potencionálnych sponzorov. Oslovíme podnikateľov z obce, príp. tých, ktorí v obci podnikajú : 

p. Masarovič Miroslav ,  Sombath  Róbert,  Kopečná  Zita , Novotný Peter , Mikloš Miroslav ,  Slávik  
Martin. 

Príspevok bude dobrovoľný a vo výške akú sponzori uznajú za vhodnú. 

4, Ďalším bodom na prerokovanie bola príprava Juniálesu. Starostka  rozdelila vstupenky p. 
Velikovovaj 20 kusov, p. Proksa 10 kusov p. Klačko 10 ks.  Ostatné vstupenky ešte ostali na obecnom 
úrade pre ostatných prípadných záujemcov. 

P. Novotný  sa podujal zistiť  cenové možnosti na kúpu papierových ozdôb a balónov  na výzdobu 
sály. 

Starostka po  upresnení  stavov objedná pagáče v Jelšovciach. Ohľadne Juniálesu bude potrebné sa 
ešte stretnúť. 

5,K tomuto bodu poslanci  bez výhrad  vzali na vedomie plnenie rozpočtu za obdobie 01. -05.2011. 

6,Obecý úrad dostal ponuku od  firmy Forza Slovakia s.r.o na výrobu kalendárov, v ktorom môže byť 

fotografia výšivky z našej obce. Cena jedného kusa kalendára by bol 2,50 Eur bez DPH plus 0,30 Eura 
DPH , celková cena 1 kusa kalendára je 2,80 Eura. Kalendáre dostane rodina, kde žije dôchodca, ak sú 
v rodine dvaja dôchodcovia patrí do jednej rodiny 1 kalendár. 

P. Velikovová  a p. Novotný navrhli zistiť cenu závesného kalendára, kde by boli v celom kalendári iba 
fotografie našej obce. Po zistení dá p. Novotný vedieť.  Nákup kalendárov poslanci schválili 
jednohlasne bez ohľadu na formát. 

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

7, Starostka obce oznámila obecnému zastupiteľstvu že v  čerpá dovolenku v dňoch 23.5 -28.5.2011 . 
Chod obecného úradu bude zabezpečovať pracovníčka  OÚ p. Tabačeková.    V prípade potreby bude 
p. Tabačeková   p. starostku kontaktovať. 

8, Starostka oboznámila poslancov  že je potrebné urobiť prekládku elektrickej prípojky. Podľa zákona 
nová prípojka môže byť iba káblová a zemná. V súvislosti s  prerábkou tejto prípojky je potrebné rátať 
s financiami – presnú sumu zatiaľ nevieme. Poslanci zobrali uvedené na vedomie. 

9, Pri vypracovávaní projektu druhej etapy  prestavby Kultúrneho domu Spoločný stavebný úrad 
nariadil OcÚ vypracovanie  Plánu požiarnej ochrany, ktorý na OcÚ  chýba .V projekte druhej etapy 
stavebných úprav obecného domu sa počíta s výmenou kúrenia, výmena elektroinštalácie a  sanity ,a 
stavebnými úpravami, ktoré zahŕňajú výmenu dlažby ,maľovky. Plán požiarnej ochrany bude 
potrebné uhradiť s kapitálových výdavkov ,nakoľko nebude súčasťou projektu. Poslanci vzali uvedené 
na vedomie. 

10,Poslanec  p. Peter Novotný prítomných  poslancov informoval  o prípravách na druhú etapu 
prestavby. Poslanci uvedené vzali na vedomie. 

11,Dňa 17.6.2011 sa v ZŠ v Nových Sadoch budú konať oslavy 50-teho výročia otvorenia tejto školy. 
Pri príležitosti výročia vedenie ZŠ požiadalo OcÚ a darcovský príspevok. Poslanci navrhli finančný dar 
vo výške 50 Eur. 



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

12, V bode rôzne prebehla diskusia o kosení verejných priestranstiev v obci a tiež poskytovanie 
takýchto služieb občanom obce. Nakoľko OcÚ  má len dve kosačky z čoho jedna je skoro stále 
pokazená poslanci rozhodli takéto služby v obci nerobiť. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala : Anna Velikovová 

Dňa 9.5.2011 

  

 


