Zápisnica Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.2.2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Privítanie
Sľub novozvoleného poslanca
Informácie o projektoch Leader
Kultúrny dom – rekonštrukcia
Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2009
Rôzne
Diskusia
Záver

1.Privítanie
Program schôdze bol schválený.
Overovatelia zápisnice sú: Krajčovič Patrik
Striha Marek
Pôvodne bol navrhnutý ako overovateľ poslanec Jozef Alchus, ktorý znova odmietol podpisovať
zápisnice ako overovateľ.
Zapisovateľka - Mahuliena Sochorová
Hlasovanie: za: 5; proti:0; zdržal sa: 0
2.Sľub novozvoleného poslanca Ing. Jaroslava Líšku
V doplňovacích voľbách 16. 1. 2010 bol zvolený za poslanca Ing. Jaroslav Líška, ktorý predniesol
a podpísal sľub, prevzal osvedčenie a podpísal potvrdenie o prevzatí osvedčenia, tým sa stal členom
Obecného zastupiteľstva obce.
3. Informácie o projektoch Leader
Prebehla diskusia o ďalšom využívaní zostatkových finančných prostriedkov z opatrenia Leader.
Spomenuli sa návrhy: vytvorenie skladov pri obecnom byte, autobusová zástavka alebo pokračovanie
v rekonštrukcii kultúrneho domu( kúrenie, obnova interiéru). Nakoniec bolo schválené pokračovanie
v rekonštrukcii kultúrneho domu.
Hlasovanie: za: 5; proti:0; zdržal sa: 0
4. Rekonštrukcia kultúrneho domu (KD)
Poslanci si vyžiadali prezrieť doterajší projekt na rekonštrukciu KD, pretože doteraz neboli o ňom
informovaní v dostatočnej miere ako sa to vyžaduje. Informovali sa aj o cenových ponukách
a o dodávateľoch materiálov a plánovanom postupe pri rekonštrukcii.
5. správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2009
Hlavná Kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti , ktorá je prílohou zápisnice. OZ zobralo
na vedomie
6. Rôzne
A: Výstavba viacúčelového ihriska:
Diskusia o rozmeroch, povrchu a presnom využití ihriska. Poslanci sa dohodli stretnúť sa s Ing.
Bédiovou, kde sa presnejšie prekonzultuje príprava projektu.
B: Miestny rozhlas
Bola schválená výmena vnútorného rozhlasu , predpokladaná schválená suma do 665,- Eur.
Hlasovanie: za: 5; proti:0; zdržal sa: 0
C: Záhrada – Ševčík

Poslanci zobrali na vedomie. Treba uznesenie o predaji pozemku a zistiť cenu za m2.
D: Stretávka rodákov
O tom, či sa bude organizovať stretávka sa rozhodne na najbližšom stretnutí poslancov, ktoré bude
v deň stretnutia s Ing. Bédiovou.
E: Diskusia a pripomienky k budúcej spolupráci poslancov a starostky + pripomienky k organizácii
priebehu zastupiteľstva. Následne sa dohodlo odstrániť všetky spomínané nedostatky.
F: Hovorilo sa aj o:
• ihrisku z opatrenia Leader: boli poskytnuté podrobnejšie informácie o priebehu budovania,
informácie o dodávateľoch
• pracovnom čase pani Tabačekovej – nedošlo k žiadnej zmene
• zrkadle pri ceste na zákrute – zatiaľ sa to nedá realizovať
• oboznámení sa so stavom obecného účtu
• návrhoch na výmenu vybavenia telocvične: závesy, pingpongový stôl
• cestách obci
• odstránení piesku spred brán ,ktoré sa rieši dlhú dobu
• Ing. Jaroslav Líška prisľúbil, že pripraví návrh opatrení pri výbere a schvaľovaní projektov

Malé Zálužie 24.2.2010

Overovatelia:
Krajčovič Patrik
Striha Marek
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Zapisovateľka:
Mahuliena Sochorová
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