Obec

MALÉ

ZÁLUŽ IE

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

Zápisnica
z 10. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží
dňa 30. novembra 2020 /pondelok/ o 18:00 hodine
v kultúrnej sále obecného úradu
Prítomní: Novotný Peter, Ivan Plačko, Denisa Černická, Patrik Krajčovič, Ladislav Fuska
Neprítomní: Anna Velikovová
Program zasadnutia:
1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie na I. polrok 2021
4. Správa z kontroly pokladne za vybrané mesiace roku 2020 so zameraním na hospodárnosť
a účelnosť drobných výdavkov a kontrola faktúr okrem pravidelných /plyn, voda, elektrina,
odvoz smetí za 1. polrok 2020/
5. Schválenie návrhu VZN č. 02/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby o úhradách za
opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce Malé Zálužie
6. Schválenie návrhu VZN č. 03/2020 o ustanovení činností, ktoré sú na území obce Malé
Zálužie zakázané, alebo obmedzené
7. Úprava rozpočtu
8. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malé Zálužie na roky
2021 až 2027
9. Návrh na schválenie zámeru odpredaja obecného pozemku z parcely reg. C 137/2 vo
výmere 25m2 pričlenením k pozemkom reg. C 133/3 a 132/1 a vo výmere 31m2 pričlenením
k pozemkom reg. C 133/4 a 133/3 v zmysle žiadosti p. Minárčinyovej
10. Návrh na schválenie zámeru zámeny pozemkov vo výmere 74m2 z parcely reg. C 188/6 –
vlastník p. Sako a reg. C 137/2, reg. C 246/2 – vlastníkom obec Malé Zálužie
11. Schválenie príspevku na Mikuláša v hodnote 6€/1 dieťa
12. Kuchynský odpad od 01.01.2021
13. Celoplošné testovanie obyvateľov na Covid 19 – informácia o výdavkoch
14. Rôzne
- vyhodnotenie dotazníkov od občanov,
- obnova zvonice v Malom Záluží,
- informácia o zrealizovaných projektoch: „Kvetinová lúka“ s finančnou podporou ZSE,
rekonštrukcia detského ihriska s finančnou podporou od NSK v programe Leader, bulletin o
obci „Život náš každodenný“ s finančnou podporou od NSK – dotácia na kultúru realizované pod občianskym združením „Labuť“,
- Hasiči – vodovodná prípojka,
- stavanie živého stromčeka,
- informácia o zlom technickom stave Domu smútku,
- informácia o zlom technickom stave zvonov v zvonici.
15. Diskusia

16. Záver
___________________________________________________________________________
K bodu č. 1
Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
P. starostka privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že z 5-tich poslancov sú prítomní
štyria a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za zapisovateľku určila Veroniku
Kubíkovú a za overovateľov Denisu Majdanovú a Patrika Krajčoviča. Následne dala schváliť
program zasadnutia, v takom znení, ako bol predložený obecnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení
P. starostka skonštatovala, že uznesenia z predošlých zastupiteľstiev boli splnené.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 3
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie na I. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bol jednomyseľne schválený.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:

0

K bodu č. 4
Správa z kontroly pokladne za vybrané mesiace roku 2020 so zameraním na
hospodárnosť a účelnosť drobných výdavkov a kontrola faktúr okrem pravidelných
/plyn, voda, elektrina, odvoz smetí za 1. polrok 2020/
Správu z kontroly zobrali poslanci na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 5
Schválenie návrhu VZN č. 02/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby o úhradách za
opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce Malé Zálužie
VZN bolo vyvesené od 12.11. do 26.11.2020 na úradnej tabuli obce a aj na obecnej webovej
stránke. V danom období neprišla k tomuto VZN žiadna pripomienka.
P. starostka vysvetlila prítomným, že od 01.01.2020 je možné čerpať dotácie z Národného
projektu rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, z ktorého nám na mzdu
opatrovateľky budú prispievať sumou 750Eur = pri plnom úväzku. K tejto záležitosti je nutné
prijať všeobecno záväzné nariadenie, registrovať sociálnu službu na NSK, osloviť ľudí, ktorí
majú záujem o sociálnu službu a následne túto službu spustiť.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 6
Schválenie návrhu VZN č. 3/2020 o ustanovení činností, ktoré sú na území obce Malé
Zálužie zakázané, alebo obmedzené.

VZN bolo vyvesené od 12.11. do 26.11.2020 na úradnej tabuli obce a aj na obecnej webovej
stránke. V spomínanom období prišla 1 pripomienka od p. Bučekovej, ktorá mala výhrady k
§3 tohto návrhu VZN, kde sa jej nepozdávala výška okrasných drevín a ihličnanov. Obecné
zastupiteľstvo jej pripomienku prerokovalo a následne pozmenilo §3.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 7
Úprava rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo úpravu rozpočtu podľa predbežného plnenia.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 8
Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malé Zálužie na roky
2021 až 2027
P. starostka informovala poslancov, že prebehla aktualizácia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce a to hlavne, čo sa týka štatistických údajov za posledné roky
a doplnený bol aj informáciami a uzneseniami, ktoré boli prijaté na posledných
zastupiteľstvách a priamo sa ho dotýkali a to: vhodné pozemky na výstavbu nájomných bytov,
aktualizovaný akčný plán, projekty, aktualizovaný o pozemky, na ktorých je plánovaná
individuálna výstavba bytových domov. Aktualizácia PHSR je dostupná na webovej stránke
obce. Po 15.12.2020 bude predložená na schválenie Okresnému úradu v Nitre.
K bodu č.9
Návrh na schválenie zámeru odpredaja obecného pozemku z parcely reg. C 137/2 vo
výmere 25m2 pričlenením k pozemkom reg. C 133/3 a 132/1 a vo výmere 31m2
pričlenením k pozemkom reg. C 133/4 a 133/3 v zmysle žiadosti p. Minárčinyovej
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Minarčinyovej a poslanci jej žiadosť
jednoznačne schválili v znení ako požadovala a prijali uznesenie kedy veškeré náklady bude
hradiť p. Minárčinyová (GP, kolky).
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
K bodu č.10
Návrh na schválenie zámeru zámeny pozemkov vo výmere 74m2 z parcely reg. C 188/6 –
vlastník p. Sako a reg. C 137/2, reg. C 246/2 – vlastníkom obec Malé Zálužie
Zámer zámeny pozemkov vo výmere 74m2 z parcely reg. C 188/6 – vlastník p. Sako a reg. C
137/2, reg. C 246/2 – vlastníkom obec Malé Zálužie, pričom náklady so zámenou bude znášať
obec Malé Zálužie poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
K bodu č.11
Schválenie príspevku na Mikuláša v hodnote 6€/1 dieťa

Oproti minulému roku p. starostka požiadala o zvýšenie príspevku na Mikuláša na sumu 6€/1
dieťa. Poslanci návrh schválili.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
K bodu č.12
Kuchynský odpad od 01.01.2021
V zmysle vyhodnotenia dotazníka, ktorý bol distribuovaný do domácnosti a venoval sa aj
téme odpadov a to hlavne, či občania majú vedomosti o tom, že 01.01.2020 je povinný zber
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti. Áno, občania majú o tom
vedomosti. Ďalej, či sú ochotní podať čestné vyhlásenie za domácnosť, že kompostujú tento
druh odpadu, alebo či sú ochotní si zakúpiť vlastný kompostér – odpovede boli vo veľkej
miere pozitívne. Negatívni boli hlavne v otázke, či sú si ochotní priplatiť za zber tohto
odpadu. Veľká väčšina odpovedala nie. I preto v tejto problematike budeme postupovať podľa
§81 ods. 21 písm. b) kde preukážeme, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad.
Informáciu poslanci zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
K bodu č.13
Celoplošné testovanie obyvateľov na Covid 19 – informácia o výdavkoch
P. starostka informovala o vynaložených nákladoch v 1. aj v 2 kole celoplošného testovania
obyvateľov na Covid 19.
V prvom kole bolo vynaložených 678,13€ - nakupovali sa ochranné štíty, dezinfekcia, Savo,
ochranné overaly, reflexné pásky, jednorazové utierky, odmeny administratívnym
pracovníkom a dobrovoľnej zdravotníčke, obedy a večere personálu.
V druhom kole bolo vynaložených 79,75€ - zaplatili sa obedy a večere personálu
a vyznačovacia páska priestoru. Informáciu zobrali poslanci na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
K bodu č.14
Rôzne, diskusia
- vyhodnotenie dotazníkov od občanov – viď príloha
- obnova zvonice v Malom Záluží – momentálne prebieha obnova zvonice podľa predloženej
ponuky vo verejnom obstarávaní firmou Postavto.
- informácia o zrealizovaných projektoch: „Kvetinová lúka“ s finančnou podporou ZSE –
projekt vyúčtovaný v hodnote 400,00€, rekonštrukcia detského ihriska s finančnou podporou
od NSK v programe Leader vo výške 2940,00€, bulletin o obci „Život náš každodenný“
s finančnou podporou od NSK vo výške 500,00€ – dotácia na kultúru – všetky projekty sú už
vyúčtované a realizované pod občianskym združením „Labuť“,
- Hasiči – vodovodná prípojka je už hotová,
- stavanie živého stromčeka – najbližší víkend t. j. 06.12.2020 – p. starostka požiadala
dobrovoľný hasičský zbor o spoluprácu,
- informácia o zlom technickom stave Domu smútku – zadná stena má narušenú statiku
a v najbližších rokoch by sme mali investovať do opravy.
- informácia o zlom technickom stave zvonov v zvonici – zvony sa nepretržite kazia, chybná
je mechanika. P. starostka si dala zatiaľ naceniť len jednu ponuku a výmena mechaniky by
stála cca. 2500Eur.

- p. Krajčovič sa vyjadril, že je potrebné ešte riešiť hasičskú zbrojnicu, nakoľko nie sú
dokončené zvodové okapy,
- p. Plačko navrhol každú domácnosť obdarovať malým balíčkom, keďže sa tento rok skoro
žiadne akcie nekonali a aby vedeli, že na všetkých myslíme.....p. starostka informovala, že
kalendár pôjde do každej domácnosti a niečo k tomu vhodné ešte pribalíme.
- p. starostka navrhla na konci roka udeliť odmenu vo výške jedného mesačného platu p.
kontrolórovi Ladislavovi Fúskovi – návrh poslanci jednoznačne schválili a prijali k tomu
osobitné uznesenie,
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
- poslanci navrhli odmenu p. starostke vo výške navýšenia decembrového platu o 30%, čo činí
cca. 300€.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zapísala: Veronika Kubíková, 02.12.2020

Overovatelia:

Denisa Černická ................................................

Patrik Krajčovič ...................................................

Zdržal sa:

0

