Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom
Záluží, konaného dňa 04. marca 2019 /pondelok/ o 17,30hod.
v kancelárii obecného úradu v Malom Záluží
Prítomní: Veronika Kubíková, Anna Velikovová, Ivan Plačko, Ladislav Fúska, Patrik
Krajčovič, Peter Novotný, Denisa Černická
Hostia: Zuzana Zábražná
Program:
Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
Kontrola plnenia uznesení
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Správa z kontroly vybavovania ohlásenia drobných stavieb v obci Malé Zálužie v roku
2018
5. Návrh textu do kroniky obce
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie č. 1/2019 o poplatkoch za
poskytnutie služieb občanom
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie č. 2/2019 o organizácii miestneho
referenda
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie č. 3/2019 o vyhradení miest
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách na území obce Malé Zálužie
9. Program rozvoja obce – doplnenie
10. Program odpadového hospodárstva
11. Doplnenie členov do komisií obecného zastupiteľstva
12. Schválenie spolufinancovania pri novostavbe Objekt garážovania požiarnych vozidiel
13. Informácie o aktuálnych výzvach na dotácie
- Výzva Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2019
- Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2019
14. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 (Návrh: 8.4.2019, 10.6.2019,
2.9.2019, 11.11.2019)
15. Poverenie zástupcu starostu
16. Informácia starostky o vykonaných aktivitách od posledného zastupiteľstva
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
1.
2.
3.
4.

K bodu č.1:

Starostka Veronika Kubíková privítala prítomných a otvorila 1. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
a) Zapisovateľka: Veronika Kubíková
Overovatelia zápisnice: Patrik Krajčovič, Anna Velikovová
-1-

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 o kontrolnej činnosti za rok
2018. Obecné zastupiteľstvo vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2018 zobralo na
vedomie.
K bodu č.4:
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so správou hlavného kontrolóra o včasnosti
vybavovania ohlásenia drobných stavieb. Správu o včasnosti vybavovania ohlásenia drobných
stavieb zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
K bodu č.5:
P. Zuzana Zábražná prečítala návrh textu do kroniky obce, ktorý vypracovala p. Elena
Zedníková. Prítomní poslanci sa vyjadrili k textu pozitívne, avšak, podotkli, že daný text je
nutné upraviť, čo sa týka konkretizovania mien zúčastnených, či už na súťažiach, alebo
jubilantov. Taktiež sa vyjadrili na tému fotografií a navrhli archiváciu vyvolaných fotografií,
nie elektronicky, ale prostredníctvom fotoalbumov.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č.6:
Poslanci schválili návrh VZN č.1/2019 o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č.7:
Poslanci schválili návrh VZN č.2/2019 o organizácii miestneho referenda
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č.8:
Poslanci schválili návrh VZN č.3/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Malé Zálužie.
Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0
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Zdržal sa:

0

K bodu č.9:
P. starostka Kubíková navrhla doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce (PHSR), nakoľko územným plánom obec nedisponuje. PHSR sa doplní
o parcely E č.295/71 a C č.295/60.

Hlasovanie:
K bodu č.10:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo programom odpadového hospodárstva a po dlhej debate si
tento bod vyžiadali, aby sa prebral na ďalšej schôdzi obecného zastupiteľstva. Na ďalší termín schôdze
si vyžiadali zmluvu s Envigeos.
K bodu č.11:
Predsedovia komisií nahlásili členov komisií, ostatné komisie sa o členov doplnia podľa
potreby:
komisia pre kultúru a šport bude pracovať v zložení predseda: Denisa Černická, člen: Martin
Ondrášek,
stavebná komisia bude pracovať v zložení predseda: Patrik Krajčovič, členovia: Miroslav Talapka,
Miroslav Fuska, Milan Naď,
komisia na ochranu verejného poriadku predseda: Peter Novotný.

Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č.12:
P. starostka navrhla schváliť spolufinancovanie pri novostavbe Objektu garážovania
požiarnych vozidiel celkovou sumou 7 000€. Čiastka sa skladá z povinného spolufinancovania 5%, čo
činí 4 665,10€ a 2 334,90€ dofinancovanie obcou.

Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č.13:
V súčasnej dobe sú vyhlásené nasledovné výzvy, do ktorých sa zapájame.
Úrad vlády – Podpora rozvoja a športu na rok 2019 – zapájame sa s vybudovaním
streetworkoutového ihriska, ktoré by malo byť situované na dolnom konci pri starom ihrisku. Ihrisko
by mala tvoriť parkourová preliezka o rozmere 10x6m s dopadovou plochou riečny štrk a 3
outdoorové posilňovacie stroje, ktorým postačí trávnatá dopadová plocha. Spolufinancovanie v tomto
projekte sa vyžaduje najmenej 5%.
Výzva Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019 – zapojili sme sa s projektom
Modernizácia a rozšírenie kamerového systému – spolufinancovanie najmenej 20%.
Iniciatíva DM spoločne – prihlásili sme sa s projektom vybudovanie Pétanque ihriska.
Z dotáciii z MF SR – žiadame na rekonštrukciu zvonice, verejného osvetlenia.
K bodu č. 14:
Navrhnuté termíny zasadnutí obecnému zastupiteľstvu nevyhovovali, preto sa Obecné
zastupiteľstvo dohodlo na zasadnutiach v týchto termínoch:
9. apríl 2019 o 19,00hod.
11. jún 2019 o 19,00hod.
3. september 2019 o 19,00hod.
12. november 2019 o 19,00hod.

Hlasovanie:

Za:

5

Proti: 0
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Zdržal sa:

0

K bodu č. 15:
P. starostka oznámila všetkým prítomným, že zástupcom starostu bude Anna Velikovová
a určuje rozsah zastupovania starostu nasledovne:

A. Počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostky obce:
- zastupuje starostku obce počas jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie
v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie a prepúšťanie
zamestnancov),
- zastupuje starostku obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom o obecnom
zriadení zanikne jej mandát pred uplynutím funkčného obdobia.
Pod neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostu treba rozumieť takú situáciu, resp.
situácie, keď starosta obce objektívne nemôže realizovať a vykonávať pôsobnosti, ktoré sú
mu zverené platnou právnou úpravou (najmä v §13 zákona o obecnom zriadení).
Neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostky na výkon funkcie je taký stav v správe a riadení
obce, v rámci ktorého sa starostka po dobu minimálne 6 mesiacov nezdržiava na obecnom
úrade a nevykonáva agendu, ktorá jej je zverená.
B. Počas prítomnosti starostu:
- vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostky obce,
- podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupitelstva po stránke vecnej a obsahovej
náplne,
- podieľa sa spolu so starostkou a pracovníkmi obce na spracovaní koncepcie rozvoja
jednotlivých oblastí života v obci,
- je oprávnený zastupovať obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. reprezentačnej a to po
dohode so starostkou obce apod.
Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo
akýchkoľvek iných dokladov a dokumentov, z ktorých by obci Malé Zálužie vznikali
finančné záväzky. Poverenie zároveň nezahŕňa ani podpisovanie rozhodnutí obce Malé
Zálužie.
Obecné zastupiteľstvo informovanie ohľadom zástupcu starostky zobralo na vedomie.
K bodu č.16:
P. starostka Kubíková informovala prítomných o aktivitách od posledného zastupiteľstva.
Spočívala v komunikácii na úrovni zoznamovacej a to s úradmi, bankami, prešla školeniami ohľadom
verejného obstarávania, kompetencií starostu a poslancov, zúčastnila sa na sneme regionálneho
združenia obcí. Vybavovala potrebné prílohy ku všetkým vyhláseným výzvam, do ktorých sa obec
zapojila, stavebné povolenia, vypracovala projekt na streetworkoutové ihrisko, administruje webovú
stránku obce. Oboznámila prítomných o tom, že lieky si momentálne chodia predpisovať ľudia na
obecný úrad a následne si ich môžu prevziať na obecnom úrade. Nakoľko p. starostka ich chodí
preberať. Obecné zastupiteľstvo informáciu zobralo na vedomie.
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K bodu č.17:
a) Zábradlie pred železničnou traťou na hornom konci
P. starostka informovala poslancov o tom, že poškodenú časť zábradlia pred železničnou traťou na
hornom konci požiada ŽSR (po dohovore so ŽSR), aby ho odstránili. Ostatná časť zábradlia sa
zrekonštruuje.
Následne sa p. Krajčovič vyjadril, že treba upraviť na železničnom priecestí železné priechody.
b) Poďakovanie poslancom za účasť na výročnej schôdzi
P. starostka poďakovala za účasť na výročnej schôdzi DHZ
c) Údržba záhradných obecných kosačiek
P. Krajčovič dokúpi potrebné príslušenstvo k údržbe záhradných obecných kosačiek
d) Údržba obecných plôch súvisle porastených stromami
Aktivační pracovníci začnú čistiť obecné plochy súvislé porastené stromami a to konkrétne pri vstupe
do obce a na dolnom konci.
e) Webová stránka obce
Každý, kto má nejaký príspevok na webovú stránku obce, alebo by chcel stránku vylepšiť, obohatiť,
môže svoje pripomienky adresovať p. starostke, ktorá sa nimi bude zaoberať, keďže je
administrátorkou.
K bodu č.18:
Kvôli zvýšeniu bezpečnosti p. Novotný navrhol osvetlenie priechodu pre chodcov. Poslanci
diskutovali aj o príspevkoch do Občasníka a vyžiadali si, aby sa v ňom objavili aj udalosti, akcie, ktoré
prebiehajú, prebiehali v okolitých obciach. Obecné zastupiteľstvo diskutovalo aj o označení hydrantov
v obci. V zmysle tohto bude kontaktovať p. starostka p. Matušku. Taktiež diskutovali o vybudovaní
chodníkov na hornom konci.
K bodu č. 19:

P. starostka na záver schôdze predniesla uznesenia zo schôdze OZ a poďakovala
všetkým prítomným za spoluprácu a za účasť.
Malé Zálužie, 13.03.2019
Zapisovateľka – Veronika Kubíková:

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

Overovatelia zápisnice – Patrik Krajčovič

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

Anna Velikovová

....................................................
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Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží, konaného
dňa 04. marca 2019 /pondelok/ o 17,30hod.
v kancelárii obecného úradu v Malom Záluží
Obecné zastupiteľstvo:
1. Berie na vedomie:
- vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
- správa z kontroly vybavovania ohlásenia drobných stavieb v obci Malé Zálužie v roku 2018
- podanie žiadostí: Úrad vlády SR, Výzva Rady, Iniciatíva DM, Z výnosov MF SR
- informáciu o zástupkyni starostky
- informáciu o vykonaných aktivitách starostky
2. Prerokovalo:
- Program odpadového hospodárstva
3. Schvaľuje:
- program schôdze
Uznesenie č. 5/2019
Návrh textu do kroniky obce.
Uznesenie č. 6/2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie č. 1/2019 o poplatkoch za poskytnutie
služieb občanom
Uznesenie č. 7/2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie č. 2/2019 o organizácii miestneho referenda
Uznesenie č. 8/2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie č. 3/2019 o vyhradení miest a ustanovení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce
Malé Zálužie
Uznesenie č. 9/2019
Doplnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Uznesenie č. 10/2019
Doplnenie členov do komisií kultúry a športu – Martin Ondrášek, do stavebnej komisie –
Milan Naď, Miroslav Fuska, Miroslav Talapka
Uznesenie č. 11/2019
Spolufinancovanie novostavby Objektu garážovania požiarnych vozidiel vo výške 7 000,00€
Uznesenie č. 12/2019
Termíny zasadnutí OZ: 9. apríl 2019 o 19,00hod., 11. jún 2019 o 19,00hod., 3. september
2019 o 19,00hod., 12. november 2019 o 19,00hod.
V Malom Záluží, 13. 03. 2019
Zapísala – Veronika Kubíková

starostka obce

