Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží zo dňa
11.5. 2009 o 19.00 v sále kultúrneho domu
Program:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Privítanie, procedurálne záležitosti
Prezentácia firmy PRECIZIA – verejné obstarávanie
Prezentácia spoločnosti GREEN ENERGY – veterné elektrárne
Voľba hlavného kontrolóra
Záverečný účet obce za rok 2008 – p. Tabačeková
MDD - v spolupráci s Pohostinstvom Flamengo a Jednotou dôchodcov
Rôzne
Diskusia
Záver

Privítanie prítomných, schôdze sa zúčastnili traja poslanci , pán Marek Striha sa
ospravedlnil. Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Ing. Eva Zmeková a Patrik
Krajčovič.
1. V obciach Šurianky, Čab, Zbehy... sa pripravuje výstavba veterných elektrární. Pani
starostka sa zúčastnila na pracovnej ceste do Rakúska usporiadanej spol. Green
Energy. Cieľom tejto cesty bola návšteva veterných elektrární, ktoré už niekoľko
rokov fungujú v Rakúsku. Podľa spoločnosti má naša obec potenciál na výstavbu,
mala by to byť lokalita nad rybníkom. Boli prezentované výhody aj nevýhody
veterných elektrární. Obec táto stavba nestojí žiadne peniaze. Po začatí prevádzky
elektrárne, dostáva každá obec určité percento finančných prostriedkov z energie
vyrobenej na jej území. Je to čistý príjem do obecnej kasy. Poslanci informáciu vzali
na vedomie.
2. Obec plánuje výstavbu ihriska za KD a detské ihrisko, rekonštrukciu a rozšírenie
obecného rozhlasu, rekonštrukciu strechy na kultúrnom dome, výmenu okien a dverí.
Sú to akcie finančne náročnejšie a bude potrebné pri výbere realizátora stavby urobiť
verejné obstarávanie. Pracovník firmy PRECIZIA z Nitrianskej Blatnice podal
Popotrebné informácie, oboznámil poslancov o smernici a povinných prílohách
žiadosti. Poslanci vzali na vedomie informácie a schválili kúpu smernice o jednotnom
postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek ........
(64 EUR).
3. Voľba hlavného kontrolóra – na obecnej výveske bol uverejnený oznam o vyhlásení
volieb hlavného kontrolóra. Prihlásila sa pani Viera Marečková. Spĺňa všetky
požadované predpoklady na výkon tejto funkcie. Je aj hlavnou kontrolórkou v obci
Čab. Poslanci rokovali o výške úväzku, napokon schválili 8 hodín mesačne – úväzok
0,05 a plat 41,55 Eur.(vrátane účasti na schôdzach.) Zároveň schválili zmluvu s tým,
že vykonáva aj inú zárobkovú činnosť.
4. Záverečný účet - pani Tabačeková poslancov oboznámila so stavom záverečného
účtu. Predložila každú jednu položku príjmov a výdavkov. Poslanci mali výhrady
k výške tarifných platov a odvodov. Taktiež bola námietka voči predkladaniu účtu.
Pani Tabačeková bude každé tri mesiace predkladať stav účtu. Zostatok na účte

z roku 2008 je 837 038, 26 Sk. Podľa zákona sa musia tieto peniaze zahrnúť do
rozpočtu, minimálne 10 % musí ostať v rezervnom a ostatné sa musia rozdeliť v rámci
rozpočtu na jednotlivé investičné akcie, ktoré sa plánujú v obci urobiť.
Z dôvodu výhrad – vysoké mzdové náklady - nebol záverečný účet schválený.
P. Krajčovič hlasoval za schválenie, pán Alchus sa zdržal hlasovania a Ing. Zmeková
neschválila záverečný účet.
5. MDD – organizuje sa v spolupráci s Jednotou dôchodcov a pohostinstvom
Flamengo. Poslanci schválili termín 30. mája (v sobotu) a príspevok 100 EUR.
Ponuku firmy Kováč o zapožičaní skákacieho hradu poslanci zamietli.
6. Rôzne –
a) nálepky na smetné koše: Smetné nádoby budú označené nálepkami, ktoré sú
neodlepiteľné. Každý občan, ktorý zaplatí daň, dostane nálepku a poučenie. Termín:
do konca mája. Poslanci zároveň schválili kúpu smetných nádob.
b) elektrina: po konzultácii s pracovníkmi ZSE a M. Kolenčíkom bola podaná žiadosť
o výmenu ističov, nakoľko doposiaľ používané nie sú vhodné. Poslanci vzali na
vedomie.
c) práce v bývalom školskom byte- s pánom Šutiakom bola uzatvorená dohoda, práce
vykoná v priebehu mesiaca august 2009. Poslanci mali však k dohode výhrady. Neboli
v nej uvedené všetky požadované práce ako zníženie a zateplenie stropu, taktiež treba
doplniť sankcie z omeškania vykonávateľa prác. Je potrebné vypracovať aj krycí list
rozpočtu.
d) Správca cintorína a upratovanie domu smútku – Poslanci zatiaľ nerozhodli
o vhodnom kandidátovi na správcu i na upratovanie domu smútku.
e) kosenie obecných priestorov – oba cintoríny (pred dolným a okolo horného
cintorína, nad horným cintorínom), areál kultúrneho domu, okolo zvonice, školská
záhrada (aj zvonka), prístup na rybník od hlavnej cesty, celý kanál na dolnom konci
a časti, čo sa nedajú kosiť traktorom. Aktivačné práce spolu vykonávajú štyria ľudia:
dvaja kosenie, dvaja hrabanie. Poslanci túto informáciu vzali na vedomie.
f) poslanci rokovali o ihrisku za kultúrnym domom. Je potrebné vypracovať zmluvu.
Poslanci tiež schválili detské ihrisko pri autobusovej zastávke. Poslanci sa oboznámili
s rôznymi cenovými ponukami ihrísk v katalógoch. Treba sa však informovať
o vhodnej ponuke, čo sa týka dizajnu a ceny.
g) rekonštrukcia kultúrneho domu – podľa súčasného stavu príprav projektu treba
urobiť: strechu nad celou budovou a celou bývalou škôlkou. Krov sa meniť nebude,
len drobné opravy, výmena krytiny, všetkých okien a vchodových dverí (štyri).
Náklady: 3 000 000,- Podmienkou je výberové konanie. Bolo vzaté na vedomie.
h) Srbsko: VÚC Nitra a Mikroregión Radošinka nadväzujú spoluprácu s regiónom
Prijepolje v Srbsku. Obce mikroregiónu uzatvárajú spoluprácu s jednotlivými obcami,
na nás sa obrátila obec Kamena Gora. Poslanci žiadali vypracovať dohodu.
i) Radošinka: O schválení projektu LEADER sa ešte nerozhodlo. Informácie budú
zverejnené okolo 15. mája. Bolo vzaté na vedomie.
j) Poslanci mali výhrady voči vozeniu zeminy, z dôvodu poškodenia cesty. Nebola
uzatvorená žiadna zmluva a poslanci tento postup na minulej schôdzi neschválili.
Malo sa iba zistiť o akú zeminu ide. Ústna dohoda bola s vedúcim firmy ERIO.
Vedúci firmy prisľúbil vykonať zemné práce podľa našich požiadaviek.

k) dolný cintorín: úprava pozemku, poslanci žiadali zasiať trávu, tieto práce vykoná
pán Drietomský.
l) Poslednou požiadavkou bola pripomienka ohľadom schôdzí, mali by sa konať
častejšie.
m) Poslanci schválili dorobenie chodníka pre chodcov. Pán Ševčík prisľúbil práce
urobiť, keďže ide o malý rozsah prác. Presný termín neuviedol, podľa možnosti v čo
najkratšom čase.
n) Zastupiteľstvo tiež schválilo sumu 665 EUR (20 000,- Sk) na chodník – lávka cez
odvodňovací kanál na dolnom konci v dedine. Je tam panelová cesta, kde v prípade
prívalových dažďov hrozí, že bude zaplavená a nebude prechodná.
o) Poslanci navrhli, aby sa zápisnice písali v priebehu schôdze a po nej ich dať
podpísať a treba ju vždy začínať kontrolou uznesení.
Zapísala: Zuzana Plesníková

Malé Zálužie, 14. 5. 2009
Overovatelia: Ing. Eva Zmeková ....................................................
Patrik Krajčovič ........................................................

