Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží zo dňa
19.11. 2010 o 18.00 hod. v klubovni kultúrneho domu

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

Privítanie, procedurálne veci
Návrhu rozpočtu – schválenie + stanovisko hlavnej kontrolórky
Návrh rozpočtového opatrenia
Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2010
Rôzne
Diskusia
Záver

1.Privítanie, procedurálne veci
Starostka privítala prítomných a oboznámila poslancov s programom schôdze.
Overovatelia zápisnice: Krajčovič Patrik
Striha Marek
Zapisovateľka:
Sochorová Mahuliena
Za neúčasť sa ospravedlnili Ing. Líška Jaroslav a Ing. Zmeková Eva.
Program schôdze bol schválený bez pripomienok.
2.a) Stanovisko hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu. Tento dokument je súčasťou
zápisnice. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
2. b) Návrhu rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2011.
Hlasovanie: za:3
proti:0
zdržal: 0
2. c) Návrh rozpočtu na roky 2012 a 2013 zobralo OZ na vedomie.
3. Návrh rozpočtového opatrenia
Vzhľadom na to, že v rozpočte na rok 2010 sa nepočítalo s vyplatením odstupného
odchádzajúcemu starostovi v prípade, že bude zvolený iný starosta. Z tohto dôvodu sa musí
spraviť úprava rozpočtu.
Poslanci zobrali na vedomie.
4. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2010
Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2010.
Táto správa je súčasťou zápisnice.
OZ zobralo na vedomie.

5. Rôzne
A: Mikuláš – Prebehla diskusia. OZ schválilo sumu na mikulášske balíčky do výšky 200,00
€.
Hlasovanie: za:3
proti:0
zdržal: 0
B: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – obchod p. Kopečná – P. Kopečná
požiadala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie obchodu s potravinami
v budove bývalej školy od 01.01.2011.
Hlasovanie: za:2
proti:1
zdržal:0
7. Záver
Starostka na záver poďakovala členom obecného zastupiteľstva za doterajšiu spoluprácu
a dala všetkým poslancom publikácie Roky v nás II. a 20 rokov samosprávy v nitrianskom
regióne.

Malé Zálužie 22.11.2010

Overovatelia zápisnice: Krajčovič Patrik
Striha Marek
Zapisovateľka:

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

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

