Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží zo dňa
30.6. 2009 o 19.30 v klubovni kultúrneho domu

Program:
1. Privítanie, procedurálne záležitosti
2. Záverečný účet – stanovisko hlavného kontrolóra, audit a návrh plánu
kontrolnej činnosti
3. Kronika – návrh textu kroniky za rok 2008
4. Informácie z Mikroregiónu Radošinka
5. Informácie z rokovania PD Devio Nové Sady
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

1. Privítanie prítomných, schôdze sa zúčastnili všetci poslanci. Ako overovatelia
zápisnice boli navrhnutí Marek Striha a Patrik Krajčovič.
Kontrola uznesení z minulej schôdze:
a) dodatok k zmluve s pánom Šutiakom bol zhotovený
b) vypracovaný návrh zmluvy so Srbskom
c) plnenie príjmov a výdavkov za druhý polrok 2009 bolo poslané po predchádzajúcej
schôdzi
d) návrh smernice Verejné obstarávanie bol taktiež dodaný po predošlej schôdzi
2. Pani Viera Marečková prečítala stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré poslanci
vzali na vedomie. Ďalej predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok
2009, ktorý schválili všetci poslanci. Bola predložená aj audítorská správa, ktorá bola
vzatá na vedomie a následne má byť vyvesená na nástenke pre verejnosť. Nakoniec
záverečný účet, tak ako ho pripravila hlavná kontrolórka schválili poslanci Marek
Striha, Jozef Alchus a Patrik Krajčovič a štvrtá poslankyňa Ing. Eva Zmeková ho
neschválila. Taktiež všetci schválili rezervný fond (10 % z prebytku) t.j. 1043 Sk.
3. Kronikárka Iveta Proksová predložila návrh textu kroniky za rok 2008, ktorý
poslanci schválili.
4. Informácie o programe LEADER. Mikroregión Radošinka bol vybraný v programe
LEADER a z toho vyplýva, že dostane cca 60 000 000 Sk na realizáciu projektov
v jednotlivých obciach. Celý proces podlieha schváleniu a podpísaniu zmlúv na
Ministerstve pôdohospodárstva a v Poľnohospodárskej platobnej agentúre. Až potom
môže začať pracovať miestna akčná skupina, ktorá zverejní podmienky podávania
projektov pre náš mikroregión. Zatiaľ nebola zvolaná schôdza miestnej akčnej
skupiny. Túto informáciu vzali poslanci na vedomie. Keďže Ing. Lašová vypracováva

projekt na detské ihrisko a ihrisko za KD, poslanci žiadali zvolať schôdzu, kde bude
prezentovať svoj projekt.
5. Informácie z rokovania PD Devio Nové Sady. Starostovia dotknutých obcí boli
pozvaní na schôdzu PD Devio Nové Sady s pánom Oravcom vzhľadom na súčasnú
situáciu v poľnohospodárstve, a tým aj v PD Devio Nové Sady. Pán predseda
oboznámil starostov aj s proti krízovými opatreniami, ktoré družstvo už prijalo.
Predstavitelia družstva požiadali obce o pochopenie zlej finančnej situácie a navrhli
dve možnosti riešenia problémov:
a) znížiť výšku dane z nehnuteľnosti za rok 2009
b) odklad splátok
Starostovia jednotlivých obcí zaujali nasledovné stanovisko: so znížením dane
nesúhlasili a s odkladom splátok súhlasili tak, že daň bude zaplatená v splátkach na
2x - prvá splátka do 30.9.2009 a dve tretiny do konca roka 2009. Poslanci s tým
súhlasili a stanovisko schválili.

6. Rôzne –
a) Obec Malé Zálužie vypracovala návrh zmluvy s obcou Kamena Gora v Srbsku,
ktorú poslanci schválili. Poslanci vzali na vedomie aj návštevu srbskej delegácie dňa
2.7.2009 o 17.00 hod. spojenú s večerou a podpísaním zmluvy.
b) Poslankyňa Zmeková a poslanci Alchus a Krajčovič schválili smernicu o verejnom
obstarávaní, poslanec Striha sa zdržal hlasovania.
c) Informácia o veterných elektrárňach. Spoločnosť Green Energy pristupuje po
uzavretí dohody s PD Devio Nové Sady k osadeniu meracieho stožiara a zároveň
začne meranie smeru a intenzity vetrov na území obce Malé Zálužie. Poslanci vzali na
vedomie.
d) práce v bývalom školskom byte- dodatok k zmluve bol urobený. Zhotoviteľ sa
zaväzuje vykonať svoje práce včas a materiál sa bude kupovať podľa aktuálnych cien
v čase realizácie prác. Poslanci mali výhrady aj voči dodatku, chýbali uvedené sankcie
zo strany dodávateľa.
e) Aktivačné práce – v súčasnosti pracujú štyria ľudia: väčšinu prác tvorí udržiavanie
verejných priestranstiev. Všetci majú v súčasnosti určitý počet nadčasových hodín, čo
sa nedá riešiť vyberaním si náhradného voľna, keďže plôch na údržbu je dosť.
Vzhľadom na novú situáciu je možnosť dočasne riešiť upratovanie KD a jeho okolia
pracovníkmi aktivačných prác. Pani poslankyňa Zmeková neschválila odmeny pre
pracovníkov, ostatní poslanci žiadali vypracovať presný rozpis hodín prác.
f) Úpravy vzhľadu obce – poslanci žiadali pokosiť cestu na rybník (treba sa
informovať u pána Žitnaya), postriekať chodník vedľa hlavnej cesty a odstrániť piesok
pred domami. Ďalej je potrebné stanoviť výšku sankcií za vynášanie smetí na Karačku
a poslanci tiež rozhodli zabetónovať tabuľu o zákaze nelegálneho vývozu.
g) odpady – Kontajner na nebezpečný odpad je objednaný na 28. júla 2009 (v utorok)
a kontajner na veľkorozmerný komunálny odpad od 31. júla do 3. augusta 2009 (od

piatka do pondelka). Poslanci vzali na vedomie. Ďalej žiadali zverejniť na nástenke
a vyhlásiť v obecnom rozhlase informáciu o zakúpení si vreca na komunálny odpad za
1 EURO.
h) Poslanci žiadali priebežne zapisovať stav elektriny a plynu ručne do zošita.
i) Poslanci navrhli zorganizovať spoločenskú zábavu, ktorá by sa mala konať na hody
v jeseni. Ako prvé je potrebné zaobstarať hudbu.
j) Ohľadom sťažností občanov, že sa nedá ťahať voda zo studne na dolnom cintoríne,
poslanci žiadali vykonať opravu.
k) Poslanci navrhovali skontrolovať technický stav zvona vo vežičke na dome smútku
pre jeho neobvyklý zvuk.

Overovatelia zápisnice: Marek Striha: .............................................................
Patrik Krajčovič: .......................................................

Zapísala: Zuzana Plesníková

Malé Zálužie, 1. 7. 2009

