Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží zo dňa
13.11. 2009 o 19.00 hod. v klubovni kultúrneho domu
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Privítanie, procedurálne záležitosti
Návrh rozpočtu
Návrh VZN- miestne dane a poplatky
Štatút obce Malé Zálužie
Inventarizácia knižnice
Rôzne – Divadelné predstavenie 21.11.2009
Mikuláš
7. Diskusia
8. Záver
1. Privítanie prítomných, schôdze sa zúčastnili poslanci Marek Striha, Patrik
Krajčovič a Jozef Alchus. Pani poslankyňa Ing. Eva Zmeková sa ospravedlnila za
neúčasť. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Marek Striha a Patrik Krajčovič.
2. Návrh rozpočtu na rok 2010, ktorý vyhotovila hlavná kontrolórka Viera Marečková,
poslanci schválili. Zároveň bude vyvesený pre verejnosť po dobu 15 dní.
3. Návrh VZN: Výšku všetkých daní, okrem dane za KO, poslanci schválili. Výšku
poplatkov za komunálny odpad treba zmeniť v prípade PO a chalupárov. Na budúcu
schôdzu je potrebné prichystať materiály na porovnanie a zmluvu s komunálnymi
službami.
Cenník cintorínskych poplatkov: k cene prenájmu stoličiek a stolov treba napísať
dobu prenájmu (1 deň), odstrániť poplatok za zvonenie a upratovanie domu smútku.
Ostatné poplatky poslanci schválili. Bude tiež vyvesený pre verejnosť (15 dní).
4. Štatút obce Malé Zálužie všetci poslanci schválili.
5. Knihovníčka Zuzana Plesníková oboznámila poslancov s inventarizáciou
knižničného fondu, ktorá sa uskutočnila začiatkom októbra. Po inventarizácii bol
vypracovaný zoznam kníh na vyradenie z dôvodu duplicity mnohých titulov,
poškodenia a neaktuálnosti. Postupovalo sa podľa Vyhlášky MK z roku 2003
a metodických pokynov krajskej knižnice v Nitre. Poslanci zoznam kníh na vyradenie
schválili.

6. Rôzne:
a) Divadelné predstavenie: Ochotnícke divadlo z Častej sa predstaví hrou Nevesta
predaná Kubovi od S.Štepku. Uskutoční sa 21.11.2009 o 15.00 hod. Vstupné je
dobrovoľné. Príspevok sme dostali od NSK. Poslanci vzali na vedomie.

b) Mikuláš: Vzhľadom na malý počet detí v obci sa uvažuje, či robiť Mikuláša v sále
ako každý rok. Poslanci navrhli osloviť nejakých ľudí, ktorí by boli ochotní
spolupracovať na tejto akcii. Návrhom bolo aj to, aby Mikuláš s čertom a anjelom
chodili po dedine a rozdávali balíčky deťom osobne. Poslanci s tým nesúhlasili.
c) Školský byt: Na žiadosť Michala Kolenčíka sa práce presunuli na budúci rok po
dohode s pánom Šutiakom. Poslanci vzali na vedomie.
d) Správa cintorína: Napriek prísľubu sa pán Kulišek vzdal funkcie správcu cintorína.
Na základe toho sme oslovili Helenu Bilovú, ktorá prisľúbila práce vykonávať.
Poslanci tento návrh neschválili z dôvodu, že funkcia je zbytočná a mesačná mzda 30
Eur sa im zdala vysoká. Navrhli dolu na cintorín zavesiť cintorínsky poriadok.
e) Dofinancovanie obcí: Vláda schválila dofinancovanie obcí za rok 2009. Kľúč na
rozdeľovanie bude zverejnený začiatkom decembra. Poslanci vzali na vedomie.
f) Mikroregión Radošinka: V tomto roku bude pridelená dotácia 250 000,- Sk
(2898 Eur) dvom obciam (po 125 000,- Sk-4150 Eur). Dotácia sa musí vyčerpať do
roku 2009. Projekt detského ihriska je pripravený, na žiadosti pracujeme, aby sme ju
mohli podať hneď po vyhlásení výzvy. Poslanci vzali na vedomie.
g) Odmeny pre ľudí, ktorí spolupracujú s obcou: Michal Kolenčík sa na tento rok
vzdal odmien z dôvodu nezačatia rekonštrukcie školského bytu. Ostatným občanom
(11 občanov) poslanci schválili navrhnuté odmeny.
h) Poslanci neschválili finančnú pomoc obce Šarovce pri obnovení zhorenej skládky
odpadu.
i) Multifunkčné ihrisko za KD: Projekt je vypracovaný, dotáciu je možné dostať ak
by sme si zemné práce a úpravu spravili na vlastné náklady. Poslanci sa oboznámili
s projektom a navrhli zistiť cenu zemných prác a druh materiálu potrebný na
realizáciu.
j) Doplňujúce voľby na uvoľnené miesto poslanca do Obecného zastupiteľstva
v Malom Záluží budú 16.1.2010. Poslanci vzali na vedomie.
Overovatelia zápisnice: Marek Striha: .............................................................
Patrik Krajčovič: .........................................................

Zapísala: Zuzana Plesníková
Malé Zálužie, 14.11.2009

