
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom 

Záluží, konaného dňa 09. apríla 2019 /utorok/ o 19,00hod. 

v kancelárii obecného úradu v Malom Záluží 

 
Prítomní: Veronika Kubíková, Anna Velikovová, Ivan Plačko, Ladislav Fúska, Patrik 

Krajčovič, Peter Novotný, Denisa Černická 

 
Program: 

1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa z kontroly výdajových pokladničných operácií za rok 2018 a prvý polrok 2019, 

kontrola výdavkov na cestovné a školenie v roku 2018 a 1.polrok 2019 a kontrola 

poskytovania dotácií v roku 2018 

4. Návrh VZN 04/2019 o niektorých podmienkach držania psov 

5. Rozpočtové opatrenie v súlade s §14 odst.2 písm. a 

6. Finančný príspevok na akcie 1.máj a Deň detí 

7. Odpadové hospodárstvo 

8. Doplnenie PHSR o plánovanú individuálnu výstavbu rodinných domov 

9. Informácia starostky o aktivitách vykonaných od posledného zasadnutia 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

K bodu č.1: 

Starostka Veronika Kubíková privítala prítomných a otvorila 1. riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

a) Zapisovateľka:  Veronika Kubíková 

Overovatelia zápisnice: Peter Novotný, Ivan Plačko 
 

b)  Schválenie programu   

Program schôdze bol schválený bez pripomienok 

 

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

K bodu č.2: 

Všetky uznesenia z posledného zasadnutia OZ boli splnené.  

 

K bodu č. 3:  

Hlavný kontrolór obce Ing. Fúska oboznámil poslancov so správou z kontroly výdajových 

pokladničných operácií za rok 2018 a prvý polrok 2019, kontrola výdavkov na cestovné 

a školenie v roku 2018 a 1.polrok 2019 a kontrola poskytovania dotácií v roku 2018. 
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K bodu č.4:  

P. starostka navrhla schváliť VZN č. 04/2019 o niektorých podmienkach držania psov 

 

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

 

K bodu č.5: 

P. starostka navrhla schváliť rozpočtové opatrenie v súlade s §14 odst.2 písm. a Zákona 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v rozsahu 500€. O vykonaných 

rozpočtových opatreniach obec vedie evidenciu, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce. 

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

 

K bodu č.6: 

 P. starostka navrhla schváliť finančný príspevok na akciu 1. máj v hodnote 50€. Na 

základe skúseností z minulých rokov poslanci doporučili zvýšiť príspevok na sumu 60€. 

 

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

 

 P. starostka navrhla schváliť finančný príspevok na akciu MDD, ktorá sa bude konať 

2.júna 2019 v sume 150€. Na základe skúseností z minulých rokov poslanci doporučili 

schváliť príspevok v hodnote 200€. Organizátorom bude kultúrna komisia v spolupráci 

s Občianskym združením. 

 

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

 

 

K bodu č.7: 

 P. starostka navrhla schváliť program odpadového hospodárstva.  

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

 

K bodu č.8:  

 P. starostka Kubíková navrhla doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce (PHSR), nakoľko územným plánom obec nedisponuje. PHSR sa doplní 

o plánovanie individuálnej výstavby rodinných domov a to konkrétne na parcele 

v katastrálnom území Malé Zálužie č. 77/2, 77/3, majiteľ Marek Klačko. 

Oznámenie stavebného   úradu  nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, 

súhlasy alebo iné opatrenia  dotknutých orgánov štátnej správy  požadované podľa osobitných 

predpisov. 

 

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

 

K bodu č. 9: 

P. starostka informovala prítomných o aktivitách od posledného zastupiteľstva, ktorými sú:  

- vybavovanie stavebného povolenia ku projektu Streetworkoutové ihrisko, vyňatie pôdy 

z pôdneho fondu.... K tejto tematike navrhla p. starostka schváliť uznesenie v zmysle: obec 

Malé Zálužie nemá námietky proti zmene druhu predmetného pozemku a súhlasí s výstavbou 

Streetworkoutového ihriska, 

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

- 2 - 



- dohoda so ŽSR – zábradlie bude odstránené koncom mesiaca apríl, alebo začiatkom mája. 

Železné priechody na železničnom prieceste boli upravené, 

- diery na cestách – opravili sme, 

- účasť na seminári – Kompetencie obcí v sociálnej oblasti, 

- účasť na sneme Zmos, 

- účasť na školení Civilná obrana. 

 

 

K bodu č. 10: 

- informácia o zmene Mudr. Boženy Uherovej v ambulancii v Nových Sadoch – nová p. 

doktorka Katarína Zdarileková – zmena nastane cca. od júla, 

- výsadba zelene v spolupráci s DHZ – detské ihrisko: 2ks gaštany, 1ks ihličnan, 1ks zlatý 

dážď, bylinková záhradka  dolný cintorín: 1ks zlatý dážď, 1ks vŕba 

     za obecným úradom: 1ks lieska 

- rekonštrukcia bývalej školy na komunitné centrum nebude, nakoľko sme neprešli 

s projektom v poslednej fáze. Projekt bol podaný cez PPA, 

- 12.04.2019 o 16,00hod. Beseda „Ako sa nestať obeťou trestného činu“ 

- 12.04.2019 o 18,00hod. Vynášanie Moreny do potoka v spolupráci s DFS Pelikánik 

 

K bodu č. 11: 

 Poslanci vyjadrili nespokojnosť so zberom plastov, navrhujú, aby plasty sa vyvážali 

častejšie a bioodpad menej. Konkrétne plasty 2x do mesiaca a bioodpad 1x. Diskutovalo sa aj 

na tému „letného kina“. Premietanie filmov, ako aj pre deti, tak i dospelých, seniorov..... 
 

 

K bodu č. 12: 

P. starostka na záver schôdze predniesla uznesenia zo schôdze OZ a poďakovala 

všetkým prítomným za spoluprácu a za účasť. 

 

Malé Zálužie, 16.04.2019 

 

Zapisovateľka – Veronika Kubíková:        .................................................... 

 

Overovatelia zápisnice – Ivan Plačko                  .................................................... 

    

        Peter Novotný              .................................................... 
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Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží, konaného 

dňa 17. apríla 2019 /utorok/ o 19,00hod. 

v kancelárii obecného úradu v Malom Záluží 

 

Obecné zastupiteľstvo:  

 

1. Berie na vedomie:  

- vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra výdajových pokladničných operácií za 

rok 2018 a prvý polrok 2019, kontrola výdavkov na cestovné a školenie v roku 2018 a 1. 

polrok 2019 a kontrola poskytovania dotácií v roku 2018 

- informáciu o vykonaných aktivitách starostky 

 

2. Prerokovalo: 

- Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 

 

3. Schvaľuje:  

- program schôdze 

 

Uznesenie č. 13/2019 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Malé Zálužie č. 4/2019 o niektorých podmienkach 

držania psov 

 

Uznesenie č. 14/2019 

Rozpočtové opatrenie v súlade s §14 odst. 2 písm. a Zákona 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v rozsahu 500€. 

 

Uznesenie č. 15/2019 

Finančný príspevok na akciu 1. máj v hodnote 60€. 

 

Uznesenie č. 16/2019 

Finančný príspevok na akciu MDD v hodnote 200€. 

 

Uznesenie č. 17/2019 

Program odpadového hospodárstva pre roky 2016-2020. 

 

Uznesenie č. 18/2019 

Doplnenie PHSR obce Malé Zálužie o plánovanú individuálnu výstavbu pre pána 

Mareka Klačka, katastrálne územie Malé Zálužie, č. parcely 77/2.  

Oznámenie stavebného   úradu  nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, 

súhlasy alebo iné opatrenia  dotknutých orgánov štátnej správy  požadované podľa osobitných 

predpisov. 

 

Uznesenie č. 19/2019 

Obec Malé Zálužie nemá námietky proti zmene druhu predmetného pozemku na 

parcele č. 1074/3 kat. územie Malé Zálužie a súhlasí s plánovanou výstavbou 

Streetworkoutového ihriska. 

 

 

V Malom Záluží, 16.04. 2019 

Zapísala – Veronika Kubíková 


