Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží,
ktoré sa konalo dňa 11.06.2010 o 19.30 v klubovni kultúrneho domu.
Program:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Privítanie, procedurálne veci
Schválenie programu overovateľov
Kontrola uznesení
Návrh záverečného účtu za rok 2009
Aktivačné práce
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Privítanie, procedurálne veci:
Zasadnutia OZ sa zúčastnili všetci poslanci.(viď. prezenčná listina) Program schôdze bol
schválený bez pripomienok.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržalo sa - 0.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení :
Striha Marek
Ing. Eva Zmeková
Zapisovateľka: Mahuliena Sochorová
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržalo sa - 0
2. Kontrola uznesení
Starostka informovala členov zastupiteľstva o aktivitách vyplývajúcich z uznesení z minulého
zasadnutia OZ.
A: Poistenie detské ihrisko – Boli predložené cenové ponuky na zaobstaranie brány na detské
ihrisko. Poslanci odporučili starostke obce pre lepšie porovnanie ponúk vyžiadať nákresy.
B: Odvodňovací kanál – Prebehla diskusia na danú tému. Odporučenie pre starostku osloviť
Ing. Halaja, aby pripravil návrh opatrení na riešenie situácie v prípade povodní na dolnom
konci.
3. Návrh záverečného účtu za rok 2009
Hlavná kontrolórka predložila Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2009
s odporúčaním pre výrok zastupiteľstva „schválenie bez výhrad“
Záverečný účet bol schválený bez výhrad.
Hlasovanie: za – 3; proti – 0; zdržal sa - 2
Súčasťou uvedeného stanoviska bolo aj odporúčanie pre poslancov uznesením povoliť
starostovi obce zmeny rozpočtu medzi položkami „nie zvyšovanie a znižovanie rozpočtu“ ,
čím by sa predišlo porušovaniu zákona o rozpočtových pravidlách.
Na základe uvedeného odporúčania poslanci navrhli a schválili maximálnu sumu 200,00 €
Táto suma určuje výšku prostriedkov, ktoré môže starosta podľa potreby presunúť medzi
položkami , mzdové položky je možné meniť len zo súhlasom zastupiteľstva. O všetkých
zmenách je potrebné viesť evidenciu a predkladať ako informáciu obecnému zastupiteľstvu na
najbližšom zasadnutí.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 1
4. Aktivačné práce
Úrad práce ponúka novú formu aktivačných prác.
Po diskusii sa poslanci odporučili starostke získať viac informácií ohľadom možností

zrušenia pracovného pomeru. O zistených informáciách budú poslanci informovaní
telefonicky.

5. Rôzne
A: Ponuka nižšej ceny plynu: Poslanci boli oboznámení o ponuke plynu od firmy RWE Gas
Slovensko, ktorí nám ponúkli cenovo výhodnejší odber plynu pre obecné budovy.
B: Publikácia – Vo Veľkých Ripňanoch pripravujú publikáciu o obciach v údolí Radošinky,
bude tam zahrnuté aj Malé Zálužie. Obrátili sa na obec so žiadosťou o dotáciu 50,00 Eur.
Po vydaní publikácie bude obci poskytnutých toľko výtlačkov, že ich suma pokryje
poskytnutú sumu. Zakstupiteľstvo schválilo sumu 50,00 €
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržalo sa - 0
C: Štatút obce – Zákon o obecnom zriadení bol k 1. 4. 2010 novelizovaný a táto novelizácia
priniesla zásadné zmeny vo viacerých paragrafoch. Štatút obce Malé Zálužie bol schválený na
schôdzi 13. 11. 2009.Na základe zmien v zákone bolo potrebné upraviť Štatút obce Malé
Zálužie. Obsahová stránka schváleného štatútu menená nebola. Zmenili sa len sa formulácie
jednotlivých paragrafov podľa znenia zákona. Hlasovanie sa bude konať na budúcej schôdzi
OZ, keďže poslanci mali záujem opätovne si prezrieť štatút v starom znení a porovnať ho
s vykonanými zmenami.
D: Poslanci opätovne upozornili na to, že dlhodobo umiestnený piesok, ktorý sa nachádza
pred domami na obecnom pozemku nebol odstránený. Obec však nemá schválené žiadne
postupy, ktorými by mohla občanov prinútiť, aby si ho odstránili.

Malé Zálužie 14.06.2010

Striha Marek

.......................................

Ing. Eva Zmeková

.......................................

Zapisovateľka: Mahuliena Sochorová

........................................

