Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží zo dňa
29.10. 2010 o 18.00 hod. v klubovni kultúrneho domu

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Privítanie, procedurálne veci
Návrhu rozpočtu
Kanalizácia
Mikroregión Radošinka - informácie
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Privítanie, procedurálne záležitosti
Overovatelia:
Krajčovič Patrik
Ing. Líška Jaroslav
Zapisovateľka:
Sochorová Mahuliena
Poslanci Striha Marek a Ing. Zmeková Eva sa ospravedlnili, prítomní boli traja
poslanci.
Program schôdze bol schválený bez pripomienok.
2. Kanalizácia
Ing. Mellen a Ing. Štefanka podrobne oboznámili poslancov so situáciou ohľadom budovania
kanalizácie v Malom Záluží. Prvé kroky v súvoslosti kanalizácie boli vykonané už v roku
1998. Bola vypracovaná aj projektová dokumentácia. Za toto obdobie bolo viacero alternatív
(1. Malé Zálužie – Kapince; 2. Kapince, M. Zálužie, N. Sady, Čab; 3. Veľká čistička v Nitre
s napojením všetkých obcí na túto čističku). V súčasnosti sme sa vrátili k alternatíve Kapince,
M. Zálužie, N. Sady, Čab. Táto projektová dokumentácia je nedostačujúca a zastaraná.
Z diskusie vyplynulo, že treba rokovať s predstaviteľmi firmy STAVEKO, ktorá pôvodne
vyhrala výberové konanie na realizáciu kanalizácie a rokovať s predstaviteľmi ZSV
v súvislosti s prípravou dokumentácie. Je potrebné zvolať rokovanie v dohľadnej dobe
všetkých 4 starostov dotknutých obcí a urobiť potrebné kroky na to, aby sa v októbri 2011
mohla podať kompletná žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond.
3. Mikroregión Radošinka - informácie
Starostka informovala zastupiteľstvo, že tento týždeň bola podpísaná Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou na prvú etapu
rekonštrukcie KD. Starostka tiež dostala rozhodnutie o tom, že DPH bude do výšky 14 %
preplatená štátom.
Predseda Mikroregiónu Radošinka Ing. Mellen podrobne informovali o súčasnom stave
fungovania MAS a finančnej situácii MAS. Manažérka MAS Ing. Levovská poslala žiadosť
jednotlivým obciam o dofinancovanie doterajších výdavkov na činnosť MAS. Tieto
prostriedky budú chápané ako pôžička od obcí. Začiatkom roku 2010 schválilo predsedníctvo

MAS na rozbehnutie činnosti MAS pôžičku 20 000,- €, ktorú chce do konca vrátiť a ďalšiu
pôžičku ďalej nežiadať.
V súčasnosti je MAS týmto spôsobom v situácii finančnej tiesni a riešiť ju chce pomocou
pôžičky od každej členskej obce vo výške 1 000,-€.
Hlasovanie: za:3

proti:0

zdržal:0

4. Návrh rozpočtu
Poslanci rokovali o návrhu rozpočtu na rok 2011. Hlavná kontrolórka vysvetlila východiská
pri tvorení tohto rozpočtu a poslanci tento návrh schválili.
Hlasovanie: za: 3

proti:0

zdržal: 0

5. Rôzne
A: Mikuláš – Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo otázkou akým spôsobom organizovať
tohtoročné mikulášske posedenie pre deti.
B: Ďalej sa poslanci zaoberali otázkou VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ak poslanci nepredložia nové návrhy ohľadom
daní a poplatkov zostáva v platnosti VZN z roku 2010.
C: Výmena kúrenia v KD
Starostka informovala o ponukách na realizáciu výmeny kúrenia v KD. Prišlo spolu 5 ponúk.
Všetky firmy dostali k dispozícii projektovú dokumentáciu, napriek tomu navrhli odlišné
riešenia čo sa týka materiálov. Obecné zastupiteľstvo navrhlo požiadať všetky dotknuté firmy
o úpravu cenovej ponuky tak, aby zobrali do úvahy navrhnutý materiál v projekte.
D: Veterná elektráreň
V roku 2009 osadila firma GREEN ENERGY zariadenie na meranie intenzity vetra v katastri
M. Zálužie s cieľom zistiť, či je možné vybudovať veternú elektráreň v obci. Podľa
predbežnej informácie sú výsledky meraní priaznivé. O týchto výsledkoch je potrebné
informovať aj občanov, a preto bude na piatok 5.11.2010 zvolaná verejná schôdza.

Malé Zálužie 30.10.2010
Zapísala:

Mahuliena Sochorová

Overovatelia: Krajčovič Patrik
Ing. Líška Jaroslav
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