
Zápisnica č.8 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží, 

ktoré sa konalo dňa 15.12..2011 o 18.00 v kancelárii  obecného úradu. 

 

 

1,  Privítanie 

2,  Kontrola uznesení 

3 ,Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce na roky 2012 -2014 

     a k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 

4,  Schválenie rozpočtu na rok 2012 

5 , Diskusia , rôzne 

6   Záver 

 

Prítomní : viď prezenčná listina ,  

Zapisovateľ : Emília Strihová 

Overovatelia zápisnice :   Predanocyová Viera, Velikovová Anna 

1,Na úvod starostka všetkých prítomných privítala a za overovateľov zápisnice určila p. Predanocyovú 
a p. Velikovovú  

Program schôdze bol doplnený o  bod č. 3 a následne schválený. 

Hlasovanie:                       Za : 5                          Proti : 0                  Zdržal sa :0 

2, Prebehla kontrola uznesení zo dňa 30.11.2011 

Uznesenie č. 25/2011 VZN  č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za      
       komunálne odpady. Účinnosť VZN je od 1.1.2012 – splnené 

Uznesenie č. 26/2011 Návrh rozpočtu na rok 2012                                    - splnené 

Uznesenie č. 27/2011  Posedenie občanov pri vianočnom punči            - splnené 

Uznesenie č. 28/2011 Finančná čiastka 50 € pri príležitosti besedy s p. Banášom    

-                                                                                                                               -v riešení      
-  
- 3, Hlavná kontrolórka p. Viera Marečková  predniesla svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu 

obce na roky 2012-2014 a tiež návrh rozpočtu obce na rok 2012 v ktorom sa zaoberala zákonnosťou 
predloženého rozpočtu, metodickou správnosťou, príjmami   a výdavkami. Hlavná kontrolórka 
odporúčala obecnému zastupiteľstvu rozpočet na rok 2012 schváliť. 

- Hlasovanie :                    Za : 5                               Proti : 0                       Zdržal sa: 0    
-                                                        
- 4,Starostka obce predložila  obecnému  zastupiteľstvu  rozpočet na rok 2012 .Predbežný rozpočet pre 

obec je v sume 50 680 €. Je nižší ako v roku 2011,má sa za to že ušetríme nejakú časť energií  ako 
dôsledok rekonštrukcie ústredného kúrenia / z gamatiek na radiátory/ a elektriny / zníženie hlavných 
ističov a vypínanie verejného osvetlenia od 1,00 do 4,00 hod. rannej. 

-  
- Hlasovanie :                    Za : 5                               Proti : 0                           Zdržal sa : 0 

Rozpočet    viď. Príloha. 



5,V diskusii starostka obce poďakovala obecnému zastupiteľstvu za ich celoročnú činnosť . 

Starostka obce doplnila do návrhu odmien poslancom a členom kultúrnej komisie aj posledné 
tohtoročné stretnutia či OZ alebo KK – ešte sa pripravuje beseda p. Banáša a následne budú tieto 
odmeny vyplatené. 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra požiadala OÚ o povolenie výrubu 38 topoľov z dôvodu 
ohrozenia cestnej premávky. Keďže nevieme posúdiť oprávnenosť tejto požiadavkyi, starostka sa 
obráti na ObÚ na životné prostredie, príp. na inú organizáciu zaoberajúcu sa stromami a vegetáciou.  

V diskusii sme znovu otvorili  problém s predajňou potravín  a poslanci sa rozhodli, že podáme inzerát 
o prenajatí predajne záujemcovi z vonku. 

Na záver p. starostka  Emília Strihová poďakovala p. Miroslavovi Fuskovi za bezplatné vyhotovenie 
ďalších 3 kópií výškopisu a polohopisu, ktoré potrebujeme priložiť k projektu na Úpravu verejného  
priestranstva  pred dolným cintorínom    a všetkým prítomných za ich aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

 

V Malo Záluží 15.12.2011 

Zapísala :  Emília Strihová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie 
zo  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malé Zálužie zo dňa 

15.12.2011 konaného o 18,00 hod.  v kancelárii starostky obce 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo – 

 

I.       Berie na vedomie  : 

                       - Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce na     

                          roky 2012 -2014   

 

      

II.       Schvaľuje  :     
 

- Program schôdze     
 
1,  Uznesenie č. 29/2011 
      Rozpočet na rok 2012 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

V Malom Záluží 15.12.2011 
Zapísala : Emília Strihová 


