Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží zo dňa
7.12. 2009 o 19.00 hod. v klubovni kultúrneho domu
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Privítanie, procedurálne záležitosti
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2010
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010
Schválenie návrhu VZN č. 1 – odvoz a likvidácia KO
Mikroregión Radošinka – financovanie činnosti mikroregiónu
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Privítanie prítomných, schôdze sa zúčastnili poslanci Patrik Krajčovič, Jozef
Alchus, Ing. Eva Zmeková. Pán poslanec Marek Striha sa ospravedlnil za neúčasť.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Eva Zmeková a Patrik Krajčovič.
2. Poslanci diskutovali o návrhu rozpočtu na rok 2010, hlavne o položkách výdavky.
Napokon všetci poslanci návrh rozpočtu na rok 2010 schválili a rozpočet na obdobie
2011 – 2012 zobrali na vedomie.
Hlavná kontrolórka Viera Marečková zároveň prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu.
Poslanci vzali na vedomie.
3. Hlavná kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010, ktorý
schválili všetci poslanci.
4. Návrh VZN č. 1 – odvoz a likvidácia KO schválili poslanci Patrik Krajčovič a Ing.
Eva Zmeková. Poslanec Jozef Alchus nesúhlasil s návrhom.
5. Mikroregión Radošinka – Ing. Adriana Minarčinyová prítomných oboznámila
s činnosťou mikroregiónu a prístupom LEADER. Zmluva s PPA je podpísaná, je
vypracovaná žiadosť na detské ihrisko za 125 000,- Sk. Termín realizácie je december
2009.Poslanci vzali na vedomie
Predsedníctvo mikroregiónu rozhodlo, že je potrebné, aby jednotlivé obce prispeli na
financovanie činnosti Radošinky sumou 50 000,- (1 660,- Eur). Poslanci schválili
uvedenú čiastku.
6. Rôzne:
a) Poslanci schválili predĺžiť žiadosť pani Kopečnej o prenájom priestorov vedľa
školského bytu, kde prevádzkuje obchod.
b) Poslanci taktiež schválili žiadosť pána Michala Kolenčíka o prenájom bývalého
školského bytu.
c) Schválili aj žiadosť pána Brngála o vypílenie líp pred domom z dôvodu poškodenia
chodníka.

d) Pán Rastislav Bila podal žiadosť o prenájom sály v kultúrnom dome na Silvestra
z dôvodu rodinnej oslavy. Žiadosť bola odsúhlasená- 2 poslancami a jeden bol proti
d 1) Poslanci schválili všeobecne platný dodatok k cenníku poplatkov.
Tento dodatok platí pre zapožičanie sály na rodinné a firemné akcie pri počte
účastníkov 50 a viac ľudí:
1. zložiť finančnú zábezpeku vo výške 1 000,- Eur 2. mať vyrovnané
záväzky voči obci (zaplatené dane);
e) Poslanci schválili sumu 400,00 Eur na opravu WC v Základnej škole Nové Sady na
základe žiadosti pani riaditeľky, nakoľko tieto sú v zlom stave.
f) Pán Miroslav Fuska upozornil obecný úrad, že chodník pri hlavnej ceste pred
domom popisné č. 17, parcela č. 130/4 (Viery Predanocyovej) je v rozsahu 8 m2 na
uvedenom súkromnom pozemku a je potrebné, aby celý chodník bol na pozemku
obecnom. P. Predanocyová navrhla, že chodník odpredá v sume 1,00 € za každý m2,
to j. za 8,00 € – poslanci tento návrh schválili
g) Poslanci upozornili, aby občania, ktorí prekročili lehotu pol roka na odstránenie
piesku pred domom, boli upovedomení písomne listom na to, aby si ho odstránili.
h) Stretávka rodákov – V roku 2010 uplynie 10 rokov od poslednej stretávky rodákov.
Bolo by dobré ju opäť zorganizovať. Poslanci vzali na vedomie túto úvahu.
i) Na obecný pozemok „ Na karačke „ sa vyváža nelegálne odpad. Na minulej schôdzi
sa hovorilo o možnosti nainštalovania kamerového systému na stožiar firmy T-mobile.
Starostka rokovala s pracovníkmi firmy o podmienkach inštalácie. Firma T-mobile
dala návrh, že kameru môžeme nainštalovať za nasledovných podmienok:
v súčasnosti firma platí obci nájomné vo výške 663,00 €. Po namontovaní kamery
požadujú znížiť nájomné na sumu 166,00 €. Poslanci neschválili tento návrh.
j) Obec dostala z úradu vlády (z rezervy štátneho rozpočtu) 1 000 000,- Sk (330 000,Eur) dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska za KD. Poslanci vzali na vedomie.
k) Poslanci si schválili aj odmeny v rovnakej výške ako minulý rok.

Overovatelia zápisnice: Ing. Eva Zmeková: .....................................................
Patrik Krajčovič: .........................................................
Zapísala: Zuzana Plesníková
Malé Zálužie, 8.12.2009

