Zápisnica zo schôdze Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 27.08.2010 o 19:00 hod. v klubovni kultúrneho domu
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Privítanie, procedurálne záležitosti
Kontrola uznesení
Úväzok starostu na budúce volebné obdobie 2011 – 2014, počet poslancov
Rokovací poriadok OZ – schválenie
Odmeňovací poriadok OZ a komisií – schválenie
Cintorínsky poriadok – schválenie
Štatút obce – schválenie zmien vyplývajúcich z nového zákona
Projektová dokumentácia na kanalizáciu – cenová ponuka
Protipovodňové opatrenia
Hody – futbalový zápas – schválenie financií
Prevádzkovanie ihriska od septembra
Plnenie rozpočtu za 1. polrok
Stav na účte
CO – všeobecné informácie (školenie OZ)
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Schválenie programu, procedurálne záležitosti
Program schôdze bol schválený bez pripomienok.
Overovatelia zápisnice:
Krajčovič Patrik
Ing. Líška Jaroslav
Zapisovateľka: Mahuliena Sochorová
2. Kontrola uznesení:
Starostka informovala, že prevádzkové poriadky oboch ihrísk boli vypracované
a zverejnené na obecnej www. stránke a vyvesené na patričnom ihrisku.
3. Úväzok starostu na budúce volebné obdobie 2011 – 2014, počet poslancov
Úväzok starostu môže byť polovičný alebo celý. Po diskusii sa zhodlo, že starosta bude
pracovať budúce volebné obdobie na celý úväzok.
Hlasovanie: za – 3
proti – 2
zdržal – 0
Do budúceho volebného obdobia sa navrhlo 5 poslancov za našu obec.
Hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal – 0

4. Rokovací poriadok OZ
Návrh rokovacieho poriadku bol schválený.
Hlasovanie: za - 5
proti -0
zdržal –0
5. Odmeňovací poriadok OZ a komisií
Návrh odmeňovacieho poriadku OZ a komisií bol schválený.
Hlasovanie: za -5
proti -0
zdržal - 0
6. Cintorínsky poriadok
Návrh cintorínskeho poriadku bol schválený.
Hlasovanie: za - 5
proti -0
zdržal -0
7. Štatút obce – schválenie zmien vyplývajúcich z nového zákona
Zmeny v štatúte obce vyplývajúce z novelizácie zákona O obecnom zriadení boli schválené.
Hlasovanie: za- 5
proti - 0
zdržal -0
8. Projektová dokumentácia na kanalizáciu
Projektovú dokumentáciu na kanalizáciu, ktoré je potrebná pre stavebné povolenie má ZVS v
Nitre, ponúka ju za cenu 4 760,00 €. Po konzultácii sa cena dohodla na 4 165,00 €. V diskusii
poslancov sa hovorilo o tom, že treba znova vyhľadať lepšie cenové ponuky v tejto záležitosti
a nájsť firmu, ktorá by ponúkla dokumentáciu pre kanalizáciu ešte lacnejšie, prípadne rokovať
so Západoslovenskými vodárňami o ďalšom znížení ceny.
Treba pripraviť zmluvu medzi obcami Nové Sady a Čab o možnosti napojenia sa kanalizácie
z Malého Zálužie do čističky v Čabe.

9. Protipovodňové opatrenia
Situáciu na dolnom konci si bol obhliadnuť odborník a odporučil vyhĺbiť rigol na
mieste nepoužívanej cesty smerom do polí a napojiť ho do súčasného existujúceho
kanála, aby sa minimalizovalo ohrozenie obyvateľov tejto časti obce. Následne
poslanci boli miesto tohtoročnej povodne osobne obhliadnuť a hľadali najúčinnejšie
riešenia tohto problému.
Po vypracovaní projektovej dokumentácie treba rokovať s predstaviteľmi družstva
o možnosti jej realizácie.
10. Hody – futbalový zápas
Starostka predložila návrh usporiadať v sobotu pred hodami športovo-spoločenské
podujatie. Na programe by bol ako pominulé roky futbalový zápas a varenie gulášu.
11. Viacúčelové ihrisko
Bolo pár pripomienok k stavbe tohto objektu: stavba nebola realizovaná presne podľa
projektu, ale počas výstavby došlo k zmenám, o ktorých poslanci neboli informovaní.
Bol použitý iný druh materiálu ako bolo v cenových ponukách. Pán Novotný
odôvodnil svoje konanie tým, pretože v tom čase nenašiel materiál daného druhu vo
vhodnej kvalite. Ďalšie zistené nedostatky sa odstránia do konca roka.
12. Plnenie rozpočtu
Plnenie rozpočtu za prvý polrok bol splnený na 41,13 %. Poslanci vzali na vedomie.
13. Stav na účte
Stav na účte k dnešnému dňu je 25 100,00 €. Poslanci vzali na vedomie.

14. CO – školenie poslancov OZ
Pracovníčka obce Zuzana Plesníková, ktorá má na starosti CO pripravila školenie pre
členov OZ o povinnostiach obce v situáciách ohrozenia obyvateľov obce. Poslanci
zobrali na vedomie.
15. Rôzne:
A:Telekomunikácie majú odkrytý kábel na dolnom konci. Treba ich na to upozorniť.
B: Voda na cintorínoch - Po konzultácii so Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou sa zistilo, že na každú šachtu treba urobiť projekt. Jeden projekt na
jednu šachtu stojí 250,00 €.
C: Bolo by potrebné upraviť železničný prejazd pri kultúrnom dome( pri hornom
cintoríne). V najbližšej dobe bude zaslaná žiadosť o úpravu prejazdu na ŽSR.
D: Projekt na výmenu vykurovacieho systému kultúrneho domu je hotový. Na
realizáciu je možné pýtať dotáciu z Environmentálneho fondu. Žiadosť o dotáciu bude
poslaná začiatkom septembra. Poslanci zobrali na vedomie.
E:V priebehu septembra by malo byť ukončené posudzovanie žiadosti a projektu na
rekonštrukciu KD. Poslanci sa zhodli na tom, že v budúcnosti by bolo potrebné, aby
podobné zmluvy podpisoval okrem starostu aj niektorý z poslancov OZ. Poslanci
zobrali na vedomie.
F: Diskutovalo sa o možnostiach využitia priestorov bývalej školy. Hovorilo sa
o zriadení zariadenia na poskytovania sociálnych služieb, ale v súčasnosti z radov
občanov nie je o tieto služby záujem a v budúcnosti sa využití budovy na tento účel
môže ďalej diskutovať.

Malé Zálužie 28.8.2010
Overovatelia: Ing. Jaroslav Líška
Patrik Krajčovič

Zapisovateľka: Mahuliena Sochorová
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