Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží zo dňa
28. 2. 2009 o 17.00 v klubovni kultúrneho domu
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Privítanie, procedurálne záležitosti
Správa hlavnej kontrolórky o hospodárení za rok 2008; plán práce HK na rok 2009
Informácie o Programe rozvoja vidieka – vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí o finančné prostriedky.
Informácie o dani za jadrové zariadenia
Audit
Radošinka – informácie o možných financiách
Informácie o CO
Žiadosti o dotáciu podané na rok 2009
Rôzne
Diskusia

Privítanie prítomných, schôdze sa zúčastnili všetci poslanci, ako overovatelia
zápisnice boli navrhnutí Ing. Eva Zmeková, Marek Striha.
1. Hlavná kontrolórka Ing. Renáta Fusková podala správu o hospodárení obce (všetky
príjmy a výdavky) za rok 2008. Boli vznesené námietky voči niektorým položkám
v materiáli Plnenie výdavkov...
Správu hlavnej kontrolórky zobral OZ na vedomie.
Hlavná kontrolórka oznámila, že sa vzdáva svojej funkcie ku dňu 1.3.2009. Je
potrebné nájsť náhradu. Informáciu poslanci zobrali na vedomie
2. V januári 2009 bola vyhlásená výzva pre obce mimo pólov rastu. V rámci opatrenia
3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo môžeme žiadať finančné prostriedky
na rekonštrukciu KD. Výška prostriedkov, ktoré môže obec získať sa určuje podľa
počtu obyvateľov platného k 31.12.2007. U nás je 261 obyvateľov. Je možné dostať
300 EUR /občan. Je potrebné pripraviť projekt, vypracovať žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov, odborné posudky a zabezpečiť verejné obstarávanie.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
3. Podľa zákona máme nárok vyrubovať daň od oboch prevádzkovateľov každého
zariadenia – JAVYS a Slovenské elektrárne. Tak sme aj urobili. Obaja
prevádzkovatelia sa odvolali voči výmerom jednotlivých obcí. My sme podali voči
tomu odvolanie. V tejto veci postupujú dotknuté obce spoločne, jednotlivé kroky
koordinuje ZMOS Jaslovské Bohunice, ktoré zabezpečuje aj konzultácie s právnikom.
Všetky potrebné kroky sme urobili a poslali na príslušné orgány.
Tento mesiac sa bude konať schôdza ZMOS Jaslovské Bohunice a tam sa dozvieme
ďalšie inštrukcie. Poslanci túto informáciu tiež vzali na vedomie.
4. Audit - za rok 2007 bol vykonaný, za rok 2008 je objednaný. Poslanci to vzali na
vedomie.
5. Vo februári bola schôdza mikroregiónu Radošinka a hovorilo sa o nasledovných
otázkach: Program Leader – podľa posledných informácií je reálna šanca uspieť
a získať finančné prostriedky. Na konci marca sa zistí, či sú schválené. Tie by sa
použili na ihrisko za KD. Diskutovalo sa aj o kvalite povrchu ihriska a príprave
plochy, stromy je potrebné vypíliť do konca marca. Povolenie dáva obec.

V sociálnej oblasti prešli na obce ďalšie kompetencie, a to bez poskytnutia finančných
prostriedkov. S týmto obce nesúhlasia a o postupe v tejto veci sa bude hovoriť na
schôdzi regionálneho združenia obcí okresu Nitra.
Obec má ako poskytovateľ sociálnych služieb tieto úlohy: - prihliadať na individuálne
potreby prijímateľa; aktivizovať prijímateľa podľa jeho možností a schopností;
poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni; spolupracovať s rodinou. Bolo vzaté
na vedomie.
6. Pán Valko informoval o CO a svojej pracovnej náplni - priebežne upratuje
priestory KD a pred KD, robí agendu CO a je tiež preventivárom požiarnej ochrany.
Poslanci vzali na vedomie. Mali však námietky voči jeho platu. Poslanci sa dožadujú,
aby dostali od pani starostky tlačivo, ktoré by podpísali ohľadom zverejnenia platov
pracovníkov OÚ.
7. Do dnešného dňa sú podané žiadosti o dotáciu na Recyklačný fond; Nitriansky
samosprávny kraj, Ministerstvo financií a Ministerstvo kultúry (ohľadom knižnice).
Bolo vzaté na vedomie.
8. Rôzne:
a) Bola predložená informácia o spôsobe platenia za energie – elektrina: v obchodnej
kancelárii ZSE v minulom roku došlo k zmene, platí sa podľa toho, aký veľký istič je
na odbernom mieste. ZSE urobila aj prehodnotenie zákazníkov podľa odberu – sme
zaradení do kategórie MALÝ PODNIK. – spotreba do 30 000 kWh. Čo sa týka
ističov, po konzultácií s pracovníčkou ZSE, pán M. Kolenčík navrhol inštalovať všade
ističe 3x 16. Zmenu tarify možno urobiť len pri verejnom osvetlení, na ostatných
odberných miestach sú tarify primerané.
plyn: poplatky za plyn sú účtované za najvýhodnejšiu tarifu, aká je pre nás možná.
Kúri sa v kancelárii; v knižnici a v pamätnej izbe sa len temperuje, kúri sa tiež
v posilňovni, v čase keď sa cvičí. V sále, klubovni a dome smútku sa kúri len
príležitostne. Poslanci neakceptovali evidenciu faktúr elektriny a plynu z minulých
schôdzí zastupiteľstva.
b) Žiadosť pána Balúcha z Nových Sadov o podporu na športovú činnosť poslanci
neschválili.
c) zostatok na účte k 31.12.2008 je 837 038, 26 Sk. Záverečný účet bude predložený
na budúcej schôdzi, ktorá bude v marci. O prebytku na účte sa musí – zo zákona –
rozhodnúť, ako s ním naložíme. Je potrebné započítať: 230 000,- (7 640 EUR na
rekonštrukciu školského bytu, 19 000,- (630 EUR na dokončenie chodníka pri
pomníku padlých) cca 60 000,- projektovú dokumentáciu a vypracovanie žiadosti.
Časť týchto prostriedkov bude refundovaná v prípade prijatia projektu. Poslanci
navrhli vypracovať zmluvu s pánom Šutiakom ohľadom rekonštrukcie škol. bytu,
hlavne dohodnúť termín dokončenia a s pánom Ševčíkom zmluvu s termínom
dokončenia o realizácií chodníka. Termíny realizácie budú dohodnuté s vedúcim
firmy pánom Šutiakom – byt, bude vypracovaná zmluva o realizácii prác a s pánom
Ševčíkom a na nasledujúcej schôdzi budú podané informácie.

d) informácia o stavebnej firme, ktorá bude realizovať nejaké stavby v Nitre a pri
úprave terénu bude nutné odviezť veľké množstvo zeminy. Máme sa rozhodnúť, či
máme o zeminu záujem. V prípade záujmu, ju nielen privezú ale urobia aj potrebné
úpravy. Poslanci žiadali informovať sa o financiách a kvalite zeminy.
e) informácia o konzultácií v okresnom archíve ohľadom spracovávania písomnej
agendy. Treba pripraviť skartáciu písomností. V prípade nečinnosti nám hrozí pokuta.
Poslanci vzali na vedomie.
f) Poslanci nevyslovili žiadne návrhy ohľadom správcu cintorína.
g) Informácia o doplňujúcich voľbách na uvoľnené miesto poslanca v M. Záluží, ktoré
budú pravdepodobne až na jeseň, presnejšie inštrukcie dostaneme, keď bude o ďalšom
termíne rozhodnuté, keďže tieto voľby vyhlasuje predseda NR SR. Bolo vzaté na
vedomie.
h) Nálepky na smetiaky – podľa VZN č. 1 na rok 2009 majú byť smetné nádoby
označené nálepkami, o kvalite a spôsobe získania nálepiek je potrebné informovať sa
v obciach, kde je tento systém už zavedený.
i) Poslanci schválili lehotu pol roka na uskladnenie stavebného materiálu na ulici pred
svojim domom.
j) Bola vyslovená požiadavka, aby všetky kópie projektov zo stavebného úradu boli
k dispozícií na obecnom úrade.
k) materiály na schôdzu neboli dodané včas – boli voči tomu námietky.
l) V čase krízy sa budú obmedzovať nákupy a v ostatnom sa bude postupovať tak, ako
v okolitých obciach a podľa usmernení ZMOS.

Zapísala: Zuzana Plesníková

Malé Zálužie, 1.3.2009
Overovatelia:

Ing. Eva Zmeková...........................................
Marek Striha ..................................................

