Zápisnica zo schôdze obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 4. 2010
Program:
1. Privítanie, procedurálne záležitosti
2. Posúdenie predbežných návrhov na realizáciu viacúčelového ihriska
3. Informácie o novej forme aktivačných prác – priložený materiál – vyjadrenie na budúcej schôdzi
4. Drobný stavebný odpad – Karačka – rekonštrukcia striech RD v obci – žiadosti o odvoz na
Karačku – (napr. P. Stračinová – býv. dom učiteľa Šašku)
5. Stavanie mája – občerstvenie
6. Stretávka rodákov
7. Informácia ROEP – register obnovenej evidencie pôdy – priložený materiál
8. Záver

1. Privítanie
Program schôdze bol schválený bez pripomienok.
Overovatelia zápisnice sú: Ing. Jaroslav Líška
Ing. Eva Zmeková
2.Posúdenie predbežných návrhov na realizáciu viacúčelového ihriska
Na základe informácie, ktorú sme dali na internet, sa ozvali niektoré firmy, ktoré majú záujem
vybudovať viacúčelové ihrisko v Malom Záluží. Zástupcovia týchto firiem osobne navštívili
a pozreli si priestory, kde má byť ihrisko umiestnené a na základe toho poslali svoje
predbežné ponuky. Vzhľadom na úzke vymedzenie priestoru pre ihrisko poslala každá firma
návrh svojej predstavy ako by malo ihrisko vyzerať. Poslanci posúdili predbežné ponuky
a pripravili návrh požiadaviek, ktorý je súčasťou tejto zápisnice. Na základe týchto
požiadaviek bude vypísané výberové konanie. Ponuky treba poslať do 19.4.2010.
3. Informácie o novej forme aktivačných prác
Ministerstvo sociálnych vecí a úrad práce a sociálnych vecí schválili ďalší spôsob
zamestnávania uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní alebo sú
znevýhodnení. Podrobný materiál je súčasťou tejto zápisnice. Vzhľadom na to, že sú v okolí
dediny plochy, kde sú náletové buriny, suché stromy a tieto plochy treba vyčistiť, dala
starostka návrh, či by nebolo dobré vytvoriť pracovné miesta na tento účel.
4. Drobný stavebný odpad – Karačka
Občania sa domáhajú možnosti likvidácie stavebného odpadu a chcú to odvážať na Karačku.
Keďže v súčasnej dobe veľa ľudí vymieňa strechy a chcú likvidovať starú škridlu, ide o veľké
množstvo odpadu, ktoré už nie je možné na Karčke umiestniť, pretože to nie je oficiálna
skládka.
5. Stavanie mája
Poslanci sa rozhodli, že by bolo dobré v našej obci postaviť máj a spraviť pri tejto príležitosti
posedenie pre občanov. Schválili sumu do 200,- € na nákup surovín na guláš a ostatnú
prípravu posedenia pre občanov.
Hlasovanie: Za – všetci prítomní poslanci

6. Stretávka rodákov
Vzhľadom na to, že je veľká pravdepodobnosť, že v letných mesiacoch sa začne
s rekonštrukciou kultúrneho domu, poslanci sa rozhodli, že tento rok sa stretávka rodákov
organizovať nebude.
7. Informácia ROEP – register obnovenej evidencie pôdy – priložený materiál
Z katastrálneho úradu sme dostali oznámenie, že v tomto roku začínajú práce na registri
evidencie pre kataster obce Malé Zálužie.
Správa katastra v Nitre začína konanie vo veci usporiadania evidencie pozemkov v katastri
obce Malé Zálužie. Cieľom je, aby každý vlastník pozemku mal vydané listy vlastníctva na
všetky pozemky, ktoré vlastní. Správa katastra v Nitre preto vyzýva občanov, krotí majú
pozemky a nemajú k nim vydané listy vlastníctva, aby v termíne do 31.3.2011 priniesli
akékoľvek doklady k pozemkom, ktoré vlastnia alebo užívajú v katastri Malého Zálužia.
Poslanci boli s týmto oboznámení.
Malé Zálužie 15.04.2010

Zapísala: V. Predanocyová

Overovatelia: Ing. Zmeková ……………………..
Ing. Líška

…………………….

