
Zápisnica č.7 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží, 

ktoré sa konalo dňa 30.11..2011 o 18.00 v kancelárii  obecného úradu. 

 

 

1, Privítanie 

2, Kontrola uznesení 

3,Schválenie VZN – odvoz komunálneho odpadu. poplatlky za psa 

4,  Návrh rozpočtu na rok 2012 

5, Organizácia – Posedenie s občanmi  dňa 11.12.2011 

     Kalendáre na rok 2012 

6, Organizačné zabezpečenie oslavy  Mikuláša v obci 

7, Beseda s politikom a spisovateľom J. Banášom 

8. Odmeny poslancov a členov stálych komisií 

9, Oslava životných jubileí od 70tych rokov 

10,Diskusia , rôzne 

11,Záver 

 

Prítomní : viď prezenčná listina , ospravedlnená  p. Viera Predanocyová. 

Zapisovateľ : Emília Strihová 

Overovatelia zápisnice :   Proksa  Luboš , Novotný Peter 

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

a p. Proksu. 

Program schôdze bol doplnený o  bod č. 8 a 9 a následne schválený. 

Hlasovanie:                       Za : 4                          Proti : 0                  Zdržal sa :0 

2, Prebehla kontrola uznesení zo dňa 12.9.2011 

Uznesenie č. 20/2011 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch – splnené 

Uznesenie č. 21/2011 Úprava rozpočtu, Rozp. Opatrenie č.1                - splnené 

Uznesenie č. 22/2011  Plán kontrolnej činnost HK na II.polrok 2011   - splnené 

Uznesenie č. 23/2011 Pôžička ELLIO                                                           - splnené 

Uznesenie č. 24/2011 Príspevok 100€ na hodový futbalový turnaj      - splnené 

3, Kedže do dnešného dňa nebola vznesená žiadna pripomienka od občanov obce a ani od členov 
obecného zastupiteľstva   na návrh VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne  odpady ,ktoré bolo dňa 15.11.2011 vyvesené na úradnej tabuli obce a webovej stránke 
obce ,toto VZN bolo Obecným zastupiteľstvom schválené . 

VZN 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  obce Malé Zálužie 
nadobúda účinnosť   1.1. 2012 

Hlasovanie :                     Za : 4                           Proti : 0                 Zdržal sa : 0 



4,Starostka obce predložila  obecnému  zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2012, pričom keďže do 
dnešného dňa nie je známe s akými podielovými, príp. inými daňami môžeme na rok 2012 počítať 

vychádzala z rozpočtu na rok 2011.Poslanci daný návrh rozpočtu odsúhlasili s tým, že sa bude počas 
roka 2012  ak už bude známy spôsob financovania samosprávy v prípade potreby upravovať. 

Návrh rozpočtu viď. Príloha. 

Hlasovanie:                  Za : 4                        Proti : 0                      Zdržal sa : 0 

5,Obec Malé Zálužie v spolupráci s Kultúrnou komisiou pri obecnom úrade zorganizuje  Posedenie s 
občanmi     pri vianočnom punči . Bude to príležitosť na stretnutie s občanmi, debatu o tom čo ich 
trápi a čo ich teší. Obvykle sa takéto stretnutie koná v mesiaci októbri, čo je Mesiac úcty k starším. 
Tohto roku túto besedu nebolo v októbri možné zrealizovať z dôvodu výmeny kúrenia v KD   . 

Na stretnutí budeme dôchodcom rozdávať  nástenné kalendáre  na rok 2012 s logom našej obce 
a fotografiami nášho  občana – skvelého fotografa Borisa Zábražného.    Starostka obce pozvala súbor 
Matičiari z Čakajoviec, ktorí sa predstavia so zábavným pásmom „ Trampoty seniorov“.  

Na uvedené podujatie obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo čiastku 70€ na cestovné Matičiarom a na 
vianočný punč. 

Hlasovanie :                 Za : 4                          Proti : 0                            Zdržal sa : 0  

6,Kultúrna komisia pri OÚ v Malom Záluží po dohode so starostkou sa rozhodla organizovať pre deti 
Mikuláša. Akcia sa bude konať dňa 4.12.2011 okolo 15,00 hodine. Mikuláš so svojou suitou sa bude 
pohybovať po obci a podľa menného zoznamu udeľovať deťom balíčky, ktoré nachystáme na OÚ 

7,Predsedkyňa kultúrnej komisie p. Velikovová  oboznámila prítomných o pripravovanej besede 
s politikom a spisovateľom p. Jozefom Banášom. Beseda sa pripravuje na 19.12.2011, konať sa bude 
v sále KD v Malom Záluží . Participovať na akcii finančne bude Mikroregión Radošinka čo sa týka 
občerstvenie / káva, čaj / o pečenie koláčikov sa zase postarajú občania obce  Malé Zálužie . 

Organizačne bude beseda zabezpečená  kultúrnou komisiou o výzdobu sa postará  p. Proksová č.d.   

Mahuliena  Sochorová a Zuzka  Plesníková. Obecné zastupiteľstvo schválilo fin. čiastku 50€ na 
výzdobu a kyticu pre nášho hosťa. 

Hlasovanie:                  Za : 4                            Proti : 0                               Zdržal sa : 0           

8,Starostka obce predložila návrh na odmenu členom obecného zastupiteľstva v súlade 
s Odmeňovacím  poriadkom   poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií 
obecného     zastupiteľstva obce Malé Zálužie    .Zástupca starostky p. Novotný Peter bol prítomný na 
zastupiteľstve 6x, Proksa Ľuboš 7x, Anna Velikovová  7x, Miroslav Fuska  5x, Viera Predanocyová  4x.    

Ďalej predsedkyňa Kultúrnej komisie predložila návrh na odmeny pre členov svojej komisie. Kultúrna 
komisia sa v roku 2011zišla na zasadnutiach  celkom 4x, za účasti všetkých členov     .Všetkým bude 
poskytnutá odmena v súlade s Odmeňovacím poriadkom. Návrh je súčasťou zápisnice. 

9,Predsedníčka Kultúrnej komisie Anna Velikovová dala návrh, aby si obec pri príležitosti životných 
jubileí svojich občanom  spomenula  a tiež im  s kyticou zablahoželala .Dohodli sme sa, že do úvahy 
prichádzajú občania od 70 rokov veku života, 80, 90 a viac. V  roku  2012 bude mať obec takýchto 
jubilantov 13. 

Hlasovanie :                  Za :4                             Proti :  0                              Zdržal sa : 0 

9,Ďalším bodom bola diskusia. Starostka obce upozornila poslancov, že zmluva s p. Kopečnou , 
vedúcou predajne potravín je platná iba do konca roka. Predajňa pracuje už mesiac v núdzovom 
režime, pretože p. Kopečná je hospitalizovaná a nie je isté, či sa vráti do predajne. Úroveň a kultúra 
predaja je veľmi mizerná. Nevesta p. Kopečnej predáva základné potraviny, chlieb, mlieko, pivo 



a alkohol na chodbe, v zime , a tovar má položený na zemi. Bude potrebné rozmýšlať, akým 
spôsobom bude predajňa potravín fungovať v roku 2012. 

Ďalej starostka oboznámila obecné zastupiteľ stvo o výsledku rokovania s Veoliou transport, kde na 
stretnutí starostov nášho regiónu sme písomne požiadali o vytvorenie spojov cez Čakajovce 
a Drážovce, ktoré by zachádzali do priemyselného parku v Drážovciach pretože pracujúci v tejto 
lokalite majú značné zdržanie, lebo musia cestovať do Nitry a odtiaľ do Drážoviec a naspäť takým 
istým spôsobom.  Na našu požiadavku nám Veolia transport poslala zamietavú odpoveď. 

 Starostka upovedomila OZ aj  o skutočnosti, že pravdepodobne je potrebné hľadať aj správcu 
posilňovne , multifunkčného ihriska a detského ihriska , nakoľko manželka p. Michala Kolenčíka bola 
dať výpoveď za svojho manžela. Vraj všetko má na starosti iba ona alebo syn Jožko , a oni už nie sú 
ochotní sa vydávaním kľúča a poriadkom v klube zaoberať. Budeme hľadať riešenia – buď ustanovíme 
správcu z radov cvičiacich, padol návrh aj že by správcom mal byť Štefan Alchus. Starostka bude 
s nimi hovoriť. 

Ďalej zástupca starostky p. Novotný upozornil na voľne pobiehajúceho psa p. Kubíka. P. Novotný p. 
Kubíka na nežiaducu situáciu upozornil. 

Ďalej p. Velikovová oboznámila obecné zastupiteľstvo s tým , že v Nových Sadoch sa chystá akcia 
Vianočná kvapka krvi , a poprosila ich ,aby v prípade zrealizovania tejto akcie poslanci spropagovali 
akciu aj medzi našimi občanmi a svojimi známymi. 

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

 

 

 

 

 

 

V Malo Záluží 30,11.2011 

Zapísala :  Emília Strihová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 
zo  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malé Zálužie zo dňa 

30.11.2011 konaného o 18,00 hod.  v kancelárii starostky obce 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo – 

 

I.       Berie na vedomie  : 

                       - organizáciu Mikulášskych osláv v obci v spolupráci s kultúrnou    

                          a športovou komisiou         

                       - odmeny členov obecného zastupiteľstva a členov kultúrnej  

                         komisie v zmysle Zásad odmeňovania obce Malé Zálužie        

                       - organizovanie osláv jubileí seniorov v obci nad 70 rokov 

                        

II.       Schvaľuje  :     
 

- Program schôdze     
 
1,  Uznesenie č. 25/2011 
      VZN  č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za      
       komunálne odpady. Účinnosť VZN je od 1.1.2012 
2,  Uznesenie č.  26/2011 
      Návrh rozpočtu  na rok 2012 
3,   Uznesenie č. 27/2011 
      Posedenie občanov pri vianočnom punči a finančnú čiastku 70 € 
4,  Uznesenie č. 28/2011 
      Beseda s politikom a spisovateľom p. Banášom Jozefom 
      Finančnú čiastku 50€ na kyticu a výzdobu. 
 
 
 

V Malom Záluží 30.11.2011 
Zapísala : Emília Strihová 


