Obec

MALÉ

ZÁLUŽ IE

Obecný úrad Malé Zálužie 63, 951 24 Nové Sady, tel. 037 7894 061

Zápisnica č. 7
z 5. riadneho Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží
dňa 12. novembra 2019 /utorok/ o 19:00 hod.
v kancelárii obecného úradu
Prítomní: Kubíková, Fúska, Velikovová, Novotný, Krajčovič, Černická, Plačko
Program:
1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia starostky o aktivitách vykonaných od posledného zastupiteľstva
4. Návrh rozpočtu na rok 2020
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie k návrhu rozpočtu obce na rok
2020 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
b) návrh rozpočtu na rok 2020
5. Individuálna výročná správa obce Malé Zálužie za rok 2018
6. Správa z kontroly došlých faktúr za 1. polrok 2019, opodstatnenosť fakturácie, súlad so
schváleným rozpočtom obce. Zverejňovanie faktúr a zmlúv.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie na 1. polrok 2020
8. Schválenie príspevku do kroniky
9. Návrh na schválenie zámeru odpredaja obecného pozemku na parcele č. 52/4 na základe
žiadosti p. Stodolu vo výmere 23m2
10. Prejednanie ponuky na odkúpenie pozemku p. Líšku 48/2 výmera 1829m2
11. Zámer prenájmu obecného pozemku na základe žiadosti Poľovníckeho zväzu na parcele č.
632/1
12. Schválenie príspevku na akciu Mikuláš
13. Schválenie príspevku na akciu Vianoce
14. Schválenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Malé Zálužie
15. Žiadosť Mudr. Zdarilekovej o príspevok na rok 2019
16. Žiadosť Mudr. Zdarilekovej o príspevok na rok 2020
17. Odpadové hospodárstvo – prerokovanie zvýšených poplatkov za odpady
18. Diskusia
19. Záver
K bodu č.1
Otvorenie schôdze
a) procedurálne záležitosti
b) schválenie návrhu programu schôdze

P. starostka Kubíková privítala všetkých prítomných na schôdzi, konštatovala, že z 5-tich
poslancov sú prítomní všetci, teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za
zapisovateľov určila Veroniku Kubíková a za overovateľov zápisnice
A.
a) Zapisovateľka: Veronika Kubíková
b) Overovatelia zápisnice: Denisa Černická, Ivan Plačko
Hlasovanie:
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa:
0
B.
P. starostka navrhla doplniť bod programu schôdze o bod: Odpadové hospodárstvo –
prerokovanie zvýšených poplatkov za odpady
K bodu č.2
Kontrola plnenia uznesení
P. Starostka konštatovala, že uznesenia okrem č.24/2019 – Odpredaj obecného pozemku
a uznesenia č.36/2019 – Osadenie hydrantových stĺpov a bezbariérového prístupu na dolnom
cintoríne sú všetky splnené.
K bodu č. 3
Informácia starostky o aktivitách vykonaných od posledného zastupiteľstva
P. starostka informovala prítomných o:
• výsledkoch projektoch, do ktorých je obec zapojená:
- výzva V. Hasičské zbrojnice – komisia ešte nezasadala, čakajú na termín zasadnutia,
- výzva z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality – obec má schválenú
výšku dotácie 6 000,00Eur so spolufinancovaním 20%, ktorú má vyčerpať do konca marca 2020.
Kamerový systém by sa mal zvýšiť o 4ks nových kamier, ktoré by mali byť umiestnené na vstupoch
do obce, ďalšia tak, aby zaberala cestu na dolný koniec a štvrtá objekt garážovania požiarnych
vozidiel. Všetko je ešte v riešení.
- výzva Mas 7.2 – Malé Zálužie – odvedenie prívalových vôd – termín podania projektu do
29.11.2019
• s p. Malákom sa uzatvorila nájomná zmluva na jeho tri parcely 1040/1, 1040/2, 1072/8 – za
cenových podmienok 36,00Eur ročne,
• okresný úrad – vybavenie stavebného povolenia na pozemky,
• okresný úrad – odbor životného prostredia – riešime potvrdenie o vyjadrení k projektu
k Nature 2000,
• vypracovaná projektová dokumentácia resp. upravená – Ing. Látečka,
• momentálne p. starostka zhromažďuje všetky potrebné prílohy k podaniu projektu,
• prebieha verejné obstarávanie – robí ho externý management Prounion z Nitry
• posledný krok vypracovanie žiadosti.
P. starostka ďalej informovala obecné zastupiteľstvo o rokovaní s p. Foltínovou ohľadom možného
predaja jej pozemkov. P. Foltínová nemá záujem predávať, rada by zamieňala 32á (2 parcely) za 32á
z obecných pozemkov. Predmetné pozemky potrebuje obec na vybudovanie priameho priepustu
z kanála do potoku.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva odoberal v obci 3 vzorky s verejných vodovodou –
konkrétne u p. Michalkovej, p. Fúsku Mariána, p. Krajčoviča. Cieľom je zistiť, či nám tečie
v kohútikoch nezávadná voda, resp. požadovanej kvality, za ktorú si platíme.
Ďalšie aktivity:

- príprava Slávnostného posedenia pri príležitosti „Úcty k starším“
- správca webu....
- inštalácia vodovodnej točky na dolnom cintoríne – p. Alchus – momentálne je tam osadená,
v spolupráci s p. Kolenčíkom zavedieme k nej elektrinu
- zasadnutie Stavebnej komisie
- zasadnutie Povodňovej komisie.
K bodu č. 4
Návrh rozpočtu na rok 2020
a ) stanovisko hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie k návrhu rozpočtu obce na rok
2020 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
b) návrh rozpočtu na rok 2020
P. hlavný kontrolór predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce. P. starostka
informovala o návrhu rozpočtu na rok 2020, následne dala hlasovať.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 5 Individuálna výročná správa obce Malé Zálužie za rok 2018
Individuálnu výročnú správu si malo možnosť obecné zastupiteľstvo preštudovať nakoľko im
bola zaslaná prostredníctvom mailu. Obecné zastupiteľstvo správu berie na vedomie.
K bodu č. 6 Správa z kontroly došlých faktúr za 1. polrok 2019, opodstatnenosť
fakturácie, súlad so schváleným rozpočtom obce. Zverejňovanie faktúr a zmlúv.
Hl. kontrolór p. Fúska predniesol správu z kontroly došlých faktúr. Obecné zastupiteľstvo
správu berie na vedomie.
K bodu č. 7 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie na 1.
polrok 2020
Hl. kontrolór p. Fúska predniesol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé
Zálužie. Obecné zastupiteľstvo nemalo námietky.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 8
Schválenie príspevku do kroniky
Pripomienky k zápisu do obecnej kroniky boli nasledovné:
- p. starostka navrhuje vynechať vetu: Občianske združenie Labuť nie je aktívne. Nakoľko
občianske združenie je aktívne a podieľa sa na viacerých aktivitách v obci a zhromažďuje
dokumenty, informácie k vydaniu ďalšieho bulletinu.
- p. Fúska odporúča vyhodiť informáciu o plate starostky. Nie je vhodné dávať túto
informáciu do obecnej kroniky.

Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 9 Návrh na schválenie zámeru o predaj obecného pozemku na parcele č. 52/4
na základe žiadosti p. Stodolu vo výmere 23m2 a zámenu predzáhradok o výmere 2m2
parcely CKN č. 97/1 – vlastník obec Malé Zálužie z CKN č. par.52/2 – vlastník Miroslav
Stodola ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
P. Stodola žiada obecné zastupiteľstvo o kúpu obecného pozemku na parcele č.52/4 v
nevyhnutnej výmere 23m2 a o zámenu predzáhradok o výmere 2m2 z CKN č.par. 97/1 –
ktorej vlastníkom je obec Malé Zálužie z CKN par. č. 52/2 – ktorej vlastníkom je Miroslav
Stodola, ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 10 Prejednanie ponuky na odkúpenie pozemku p. Líšku na parcele č.48/2 vo
výmere 1829m2
Obecné zastupiteľstvo vidí perspektívu v ponuke od p. Líšku. Kúpou predmetného pozemku
by sa mohol v budúcnosti rozšíriť dolný cintorín, alebo tadiaľ môže viesť cesta k oblasti Za
humny. Odporúča p. starostke rokovať o zmluvnom vzťahu. Vzhľadom na rozpočet, obecné
zastupiteľstvo žiada starostku, aby dohodla s p. Líškom splátkový kalendár na 24mesiacov.
K bodu č. 11 Zámer prenájmu obecného pozemku na základe žiadosti Poľovníckeho
zväzu na parcele č. 632/1 vo výmere 35á.
Poľovnícky zväz predložil žiadosť na prenájom parcely č.632/1, nakoľko využíval predmetný
pozemok dlhé roky za účelom pestovania sadby plodín pre zver, ale bez zmluvného vzťahu.
P. starostka navrhla hlasovať k zámeru prenájmu obecného pozemku.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 12 Schválenie príspevku na akciu Mikuláš
P. starostka navrhla schváliť príspevok na akciu Mikuláš pre jedno dieťa – balíček v hodnote
5€.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 13 Schválenie príspevku na akciu Vianoce
P. starostka navrhla schváliť príspevok na akciu Vianoce 100€.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

K bodu č. 14 Schválenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Malé Zálužie
Za členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Malé Zálužie boli navrhnutí:

Hasiči: Martin Šooš, Ivan Grič, Juraj Juščík, Martin Ondrášek, Marek Černý, Jozef Alchus,
Viktória Kucharíková
Strojníci: Peter Novotný, Dušan Drietomský, Jozef Krčmár, Tomáš Bila
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 15 Žiadosť Mudr. Zdarilekovej o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Malé
Zálužie na rok 2019
Mudr. Zdarileková žiada obec o dotáciu vo výške 500€ na rok 2019. Obecné zastupiteľstvo
požaduje informáciu od Mudr. Zdarilekovej aké prístrojové vybavenie sa v zmysle žiadosti
nakupuje.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 16 Žiadosť Mudr. Zdarilekovej o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Malé
Zálužie na rok 2020
Mudr. Zdarileková žiada obec o dotáciu vo výške 2000€ na rok 2020 na úhradu mzdových
nákladov na zdravotnú sestru vo Všeobecnej ambulancii pre dospelých, lehota použitia
dotácie do 30.11.2019. Obecné zastupiteľstvo sa vyjadrilo negatívne k účelu dotácie, žiadajú
Mudr. Zdarilekovú, aby zmenila účel požadovanej dotácie, i teda žiadosť o dotáciu.
Hlasovanie:

Za:

0

Proti: 5

Zdržal sa:

0

K bodu č. 17
Odpadové hospodárstvo – prerokovanie zvýšených poplatkov za odpady a za jedného
občana
P. starostka informovala a vysvetlila obecnému zastupiteľstvu potrebu prijatia nového
Všeobecno záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad od 01.01.2020. Poslanci obdržali prepočtové tabuľky, ktoré sa týkali
výpočtov jednotlivých zložiek odpadov. P. starostka predostrela alternatívu, ako by sa mohol
poplatok na občana 35€ (vypočítaný poplatok Ponitrianskym združením obcí) znížiť a to
nasledovne: znížením počtu kontajnerov – veľkoobjemový kontajner 30m3 bude 1x ročne,
stavebný odpad - sa bude vyvážať tiež 1x ročne.
Obecné zastupiteľstvo sa bude venovať Všeobecnému záväznému nariadeniu o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
dňa 11.12.2019.
V Malom Záluží, 19.11. 2019
Zapísala – Veronika Kubíková
Overovatelia zápisnice:
Denisa Černická .............................................
Ivan Plačko

..............................................

starostka: Veronika Kubíková

