
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží ,  

ktoré sa konalo dňa 7.7.2010 o 19:30 v klubovni kultúrneho domu. 

 

Program: 

1. Privítanie, procedurálne záležitosti 

2. Kontrola uznesení 

3. Prevádzkovanie ihrísk, schválenie prevádzkových poriadkov 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

1. Privítanie 

Program schôdze bol schválený bez pripomienok. 

Overovatelia zápisnice: Ing. Jaroslav Líška 

                                       Ing. Eva Zmeková 

Poslanci Marek Striha a Patrik Krajčovič sa ospravedlnili za neúčasť. 

2. Kontrola uznesení 

Starostka informovala členov zastupiteľstva o aktivitách vyplývajúcich z uznesení minulého 

zasadnutie OZ. 

3. Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska – schválenie 

Poslanci prerokovali návrh prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska. Návrh schválili 

s tým, že budú doplnené pripomienky, ktoré boli v diskusii prerokované: 

- Návštevníci ihriska musia dodržiavať prevádzkový poriadok, zapísať sa do knihy návštev 

ihriska a rešpektovať správcu ihriska. 

- Za správcu ihriska bol navrhnutý pán Michal Kolenčík 

- Vstupné: na skúšobnú dobu v mesiacoch júl – august bol schválený vstup na ihrisko zdarma. 

Hlasovanie:   za: 3       proti: 0    zdržal sa: 0 

3.a. Prevádzkový poriadok verejného ihriska – schválenie 

Ďalej poslanci prerokovali návrh prevádzkového poriadku VDI. Bol schválený bez 

pripomienok. Vzhľadom na to, že v areáli ihriska sa nachádza žumpa s voľným krytom, 

navrhli, aby sa otváranie žumpy zaistilo zámkou. 

Hlasovanie: za: 3  proti: 0  zdržal sa: 0 

4. Rôzne 

a) Aktivačné práce – Miroslav Karvay od júla 2010 už nepracuje pre obec. Zostávajú štyria 

pracovníci. 

 



b) Protipovodňové opatrenia – Starostka informovala, že podala žiadosť na 

Environmentálny fond o dotáciu na budovanie odvodňovacieho systému na dolnom konci. 

Rokovala s Ing. Halajom z SPU Nitra o vypracovaní projektovej dokumentácie. Oboznámila 

poslancov s výsledkami obhliadky pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku. 

Poslanci odporučili, že v prípade, keď Ing. Halaj nebude môcť urýchlene pripraviť projekt, 

hľadať iného projektanta. 

c) Kosenie – Poslanci odporučili, aby bola pokosená tráva pred domom č. 100, ktorý je trvalo 

neobývaný. 

d) Projekt kúrenia – Poslanci sa oboznámili s projektom na výmenu vykurovacieho systému 

v kultúrnom dome. 

e) Odmeňovací a rokovací poriadok OZ – Vzhľadom na zmeny v zákone č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, obdržali poslanci zmeny v odmeňovacom a rokovacom poriadku OZ na 

pripomienkovanie. 

     

 

Malé Zálužie, 08.07. 2010 

 

Zapísala: Zuzana Plesníková             ................................ 

 

Overovatelia : Ing. Eva Zmeková  ................................ 

 

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


