
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží,
ktoré sa konalo dňa 24.05.2010 o 19.30 v klubovni kultúrneho domu.

Program:
1. Privítanie, procedurálne veci
2. Schválenie programu overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Zásady hospodárenia s majetkom obce
5. Návrh textu kroniky na rok 2009
6. Záverečný účet
7. MDD – pripraviť deň detí
8. Kalendáre – ponuky
9. Aktivačné práce
10. Žiadosť o spoluprácu N – ADOVA
11. Ďalšia etapa rekonštrukcie kultúrneho domu
12. Územný plán
13. Kanalizácia
14. Detské ihrisko
15. Odpis majetku
16. Ponuka divadelného predstavenia
17. Posilňovňa
18. Normy – informácie
19. Viacúčelové ihrisko
20. Komunálne voľby
21. Diskusia
22. Záver

1. Privítanie, procedurálne veci:
Program schôdze bol schválený bez pripomienok.
 Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržalo sa 0.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení :
Krajčovič Patrik
Ing. Líška Jaroslav

      Zapisovateľka: Mahuliena Sochorová
2. Kontrola uznesení

Starostka informovala členov zastupiteľstva o aktivitách vyplývajúcich z uznesení z minulého 
zasadnutia OZ.

3. Zásady hospodárenia s majetkom obce.
Starostka predložila návrh zásad o hospodárení s majetkom obce. Po krátkej diskusii

      bol návrh bez pripomienok schválený.
 Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržalo sa - 0.

4. Návrh textu kroniky
Pani Iveta Proksová ( kronikárka obce) prečítala návrh zápisu do obecnej kroniky. V návrhu 
sa uvádzalo, že na dolnom konci je zabetónovaná lavička cez kanál, ale táto práca 
zrealizovaná nebola. Okrem tejto pripomienky bol návrh kroniky schválený všetkými 
poslancami. 

      Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržalo sa - 0.
5. Záverečný účet

Bol vykonaný audit, v nadväznosti na to bol pripravený návrh záverečného účtu.
Záverečný účet bude počas 15 dní vyvesený na obecnej tabuli, až potom môže byť schválený 
obecným zastupiteľstvom. Počas tejto doby sa môže tento účet bližšie prezrieť a pripomienkovať. 
Dohodlo sa, že o dva týždne bude ďalšie stretnutie obecného zastupiteľstva a tam sa môžu 
predložiť prípadné pripomienky.
6. MDD – deň detí
Deň detí sa bude konať 29.05.2010. Poslanci schválili príspevok 200,-€. 
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržalo sa - 0.
8.Kalendáre ponuky
 Do obce sme dostali dve ponuky na kalendáre, v ktorých budú zverejnené údaje o našej obci. 



Každý kus kalendára by vyšiel okolo 2,50 €. Vzhľadom na to, že je to drahé, bude sa pokračovať 
v hľadaní výhodnejších ponúk. 
9.Aktivačné práce 
ÚPSVaR od tohto roku ponúka novú formu aktivačných prác, podľa § 50 i zákona č 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti. Táto forma umožňuje uchádzačom spĺňajúcim kritériá pracovať na 
obdobie 9 mesiacov na plný úväzok pre obec s tým, že časť nákladov hradí úrad práce.
( prikladáme výpočet ).
Poslanci sa dohodli, že do dvoch týždňov, čiže do budúceho stretnutia si premyslia náplň práce 
zamestnancov, ktorí by boli platení z tejto ponuky úradu práce a sociálnych vecí. Išlo by hlavne 
o udržiavanie poriadku v obci a okolí a o likvidáciu vznikajúcich smetísk.
10.Žiadosť firmy N – ADOVA o spoluprácu
Firma N – ADOVA chcela informácie o tom, či by sme nemali vhodnú plochu pre vybudovanie 
kafilérie. Ponuka bola odmietnutá. 
Hlasovanie: za – 0, proti – 4, zdržalo sa - 0.
11. Ďalšia etapa rekonštrukcie kultúrneho domu
Prebehla diskusia o ďalšom pokračovaní rekonštrukcie. Z diskusie na túto tému vyplynulo, že je 
potrebné  pokračovať v rekonštrukcii, ktorá by sa mala týkať: kúrenia, renovácie sály, prístavby 
skladu alebo opravy budovy pri bývalej škole. Treba začať pripravovať projekty. Presná 
formulácia požiadaviek sa dorieši na zasadnutí o cca 2 týždne.
12. Územný plán
Pre ďalší vývoj obce by bol potrebný v budúcnosti vypracovať územný plán obce. Finančne je to 
dosť náročná záležitosť. Cez krajský stavebný úrad je možné dostať na tento účel dotáciu. Žiadosti 
sa podávajú v januári. Poslanci sa po diskusii zhodli na tom, že je potreba zistiť bližšie informácie 
o danej záležitosti od odborníkov.
13. Kanalizácia
V spolupráci s okolitými dedinami – Kapince, Nové Sady, Čab sme podali žiadosť o dotáciu na 
realizáciu kanalizácie. Projektovú dokumentáciu, ktorá bola urobená v roku 2008 vlastní 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá nám ponúkla že za cenu 450,-€, čo je 5% z ceny 
dokumentácie nám túto odstúpi. Poslanci túto otázku prerokovali a súhlasili so zakúpením. 
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržalo sa - 0.
14. Detské ihrisko
Detské ihrisko bolo skolaudované. Ďalšia požiadavka, ktorá musí byť splnená je poistenie ihriska. 
Táto požiadavka je súčasťou podmienok NSK, od ktorého sme získali dotáciu. Podmienkou 
poistenia jej uzamykateľná brána. V súlade s týmto sa vytvoria aj prevádzkové pokyny ihriska 
a oplotí sa školský byt. V rámci diskusie sa navrhlo, že by nebolo treba robiť novú bránu, ale 
skúsiť opraviť starú bránu. Hovorilo sa o tom, že by bolo dobré oddeliť areál školského bytu a 
samotného ihriska. 
15. Odpis majetku
Keďže bol vymenený nábytok a ústredňa na obecnom úrade je potrebné starý nábytok a zariadenie 
odpísať. Na výkon tejto činnosti musí byť zriadená komisia. Návrh členov komisie bol: pani 
Tabačeková Margita, Ing. Líška Jaroslav, Plesníková Zuzana
16.  Ponuka divadelného predstavenia „Kamenný chodníček“
Do obce prišla ponuka divadelného predstavenia. Divadelné predstavenie by stálo 200,-€. Keďže 
od NSK sme dostali dotáciu 100,-€ na kultúrne podujatia, tak je to výhodná ponuka. Do tejto 
dotácie sa nezarátavajú náklady na občerstvenie. Je určená len na honoráre pre účinkujúcich 
a propagáciu. 
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržalo sa 0.
17.  Posilňovňa
Návštevníci posilňovne požiadali o zakúpenie nového cvičebného náradia do sumy 70,- €. 
Poslanci túto sumu na zakúpenie cvičebných pomôcok schválili.
18. Normy obce
Boli poskytnuté informácie o normách, ktoré musí schvaľovať obecné zastupiteľstvo a na ktoré 
stačí ak ich vydá starosta obce. Zároveň poslanci boli informovaní o tom, že už schválené normy 
treba upraviť podľa súčasných zmien, ktoré v zákonoch nastali ( hlavne zákon 369/1990 



o obecnom zriadení). Treba pripraviť Zasadací poriadok obecného zastupiteľstva, odmeňovací 
poriadok obecného zastupiteľstva. Upraviť niektoré formulácie v štatúte obce.
Starosta vydáva a na vedomie dáva: odmeňovací poriadok pracovníkov obecného úradu , 
organizačný poriadok obecného úradu, pracovný poriadok obecného úradu. 
19. Viacúčelové ihrisko
Prítomní boli oboznámení, že sa začali práce na viacúčelové ihrisko.
20. Komunálne voľby
Poslanci boli oboznámení, že predseda NR SR vyhlásil komunálne voľby na 27.11.2010.
Tak isto boli informovaní o tom, že najneskôr 90 dní pred týmito voľbami musí byť schválený 
počet poslancov na budúce volebné obdobie, tiež musí byť schválený aj plat a úväzok budúceho 
starostu obce.

21. Diskusia
Ing. Foltínová vyslovila výhrady voči prítomnosti ekonómky obecného úradu – pani Tabačekovej, 
ktorá je občiankou obce Kapince, na schôdzi obecného zastupiteľstva v Malom Záluží. Všetci poslanci 
vyjadrili názor, že prítomnosť pani Tabačekovej na schôdzach je potrebná.

A: Protipovodňové riešenia – V súčasnosti sa dosť často vyskytujú prívalové dažde, ktoré robia 
problémy hlavne na dolnom konci obce. Prebehla diskusia o možných riešeniach tejto situácie, aby sa 
v budúcnosti už neopakovala. Treba sa porozprávať s odborníkmi o možných výhodných riešeniach. 
B: Kosenie trávy – Bola pripomienka, že pri Horákovom dome je nepokosená tráva. V rámci 
aktivačných prác treba kosiť v dedine aj pred súkromnými domami, v ktorých nikto nebýva.
C: Cintorín – Na cintorínoch sú zatiaľ iba staré studne na pumpovanie, ktoré sú už značne 
opotrebované. V rámci diskusie boli dané návrhy, aby boli studne vybavené čerpadlami, aby sa voda 
nemusela čerpať ručne. Bolo by dobré, keby sa dali vysadiť nejaké okrasné kríky okolo plota za 
domom smútku, aby objekt cintorína bol oddelený od súkromných záhrad.
D: ROEP -  Treba opätovne vyhlásiť podstatu ROEP, a podrobnejšie informovať občanov. Informácie 
budú uverejnené v obecných novinách  a opätovne vyhlasované obecným rozhlasom.
F: Obec má vypracovaný Prevádzkový poriadok pohrebiska. Treba ešte vytvoriť VZN o cintorínskom 
poriadku.

Malé Zálužie 25.05.2010

Overovatelia:

Krajčovič Patrik ................................................

Ing. Líška Jaroslav ................................................

Zapisovateľka: 

Mahuliena Sochorová          ..............................................


