Obec

MALÉ

ZÁLUŽ IE

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

Zápisnica č. 10
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží dňa
12.05.2020 o 19,00hod. v kultúrnej sále v Malom Záluží
Prítomní: Novotný, Plačko, Černická, Velikovová, Krajčovič, Fúska
1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa z kontroly nakladania s obecným majetkom v roku 2019 jeho predaj a prenájom
v podmienkach obce Malé Zálužie. Opodstatnenosť a súlad so zákonom o majetku obcí
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce malé Zálužie na II. polrok 2020
5. Informácia starostky o vykonaných aktivitách od posledného zastupiteľstva
6. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce
záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Nitra
7. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku z dôvodu výstavby oplotenia
na parc.č. C 950/12 vo výmere cca. 66,5m2.
8. Schválenie prírastkového zoznamu obecnej knižnice v Malom Záluží
9. Rôzne
- oboznámenie o zakúpení a využití prístrojového vybavenia do ambulancie Mudr. Kataríny
Zdarilekovej,
- prerokovanie podnetu na Zákaz podomového predaja,
- priestor na Karačke – OZ Labuť – projekt „Kvetinová lúka“
10. Diskusia
11. Záver
1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
P. starostka privítala všetkých prítomných na 8.riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
a skonštatovala, že z prítomných 5 poslancov, sú všetci prítomní a obecné zastupiteľstvo
v Malom Záluží je uznášaniaschopné.
A) Za zapisovateľku určila Veroniku Kubíkovú,
B) za overovateľov boli určené Denisa Černická, Anna Velikovová
C) Program schôdze bol poslaný poslancom do mailu. Do pondelka 12.mája do 12,00hod. sa
mali poslanci možnosť vyjadriť, či doplniť program schôdze, alebo navrhnúť jeho úpravu,
alebo vypustiť bod programu. P. starostka vyzvala i na schôdzi, či niekto z prítomných nemá
pozmeňujúci návrh programu a následne doplnila bod č. 5 – Úprava rozpočtu, bod č. 8 –
Schválenie príspevku na akciu MDD 2020 a P. Novotný podal návrh na doplnenie bodu 11 –
Dostavba hasičskej zbrojnice. Následne dala hlasovať za upravený program v znení:
1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa z kontroly nakladania s obecným majetkom v roku 2019 jeho predaj a prenájom
v podmienkach obce Malé Zálužie. Opodstatnenosť a súlad so zákonom o majetku obcí

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce malé Zálužie na II. polrok 2020
5. Úprava rozpočtu podľa predbežného plnenia
6. Informácia starostky o vykonaných aktivitách od posledného zastupiteľstva
7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce
záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Nitra
8. Schválenie príspevku na akciu MDD 2020 vo výške 200Eur
9. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku z dôvodu výstavby oplotenia
na parc.č. C 950/12 vo výmere cca. 66,5m2.
10. Schválenie prírastkového zoznamu obecnej knižnice v Malom Záluží
11. Dostavba zbrojnice
12. Rôzne
- oboznámenie o zakúpení a využití prístrojového vybavenia do ambulancie Mudr. Kataríny
Zdarilekovej,
- prerokovanie podnetu na Zákaz podomového predaja,
- priestor na Karačke – OZ Labuť – projekt „Kvetinová lúka“.
13. Diskusia
14. Záver

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

2. Kontrola plnenia uznesení
P. starostka konštatovala, že uznesenie zo zastupiteľstva z decembra 2019 č. 64/2019 – dotácia na rok
2020 pre ambulanciu Mudr. Zdarilekovej bolo splnené.
Uznesenia z minulého zastupiteľstva zo dňa 12. februára 2020 boli splnené až na 71/2019 –
financovanie kamerového systému – ešte neprebehlo a Jednorazový príspevok pre MAS OZ
Radošinka – členský príspevok zaplatený, ale jednorázový ešte nie.

3. Správa z kontroly nakladania s obecným majetkom v roku 2019 jeho predaj
a prenájom v podmienkach obce Malé Zálužie. Opodstatnenosť a súlad so zákonom
o majetku obcí
Hl. kontrolór obce Malé Zálužie p. Fúska skonštatoval, že nakladanie s obecným majetkom
v roku 2019, jeho predaj a prenájom bol v súlade so zákonom.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce malé Zálužie na II. polrok 2020
Z prítomných nemal nikto pozmeňujúci, alebo doplňujúci návrh a tým vyjadrili dôveru
hlavnému kontrolórovi a plán kontrolnej činnosti bol jednoznačne schválený.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Zdržal sa:

0

5. Úprava rozpočtu podľa predbežného plnenia
Úpravu podľa predbežného plnenia poslanci jednoznačne schválili.

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

6. Informácia starostky o vykonaných aktivitách od posledného zastupiteľstva
P. starostka od posledného zastupiteľstva vybavovala veci v spojitosti s Katastrálnym odborom – kde
boli nezrovnalosti vo veci kúpnej a zámennej zmluvy ohľadom predaja a zámeny pozemku – p.
Stodola, Malé Zálužie 133. Od zámennej zmluvy sme po dohode s p. Stodolom upustili a vo veci
budeme pokračovať v roku 2021. Ďalej v spojitosti s Covid-19: sprostredkovanie kúpy dezinfekčného
prípravku na ruky, na podlahy, šitie rúšok, vybavenie dotácie v hodnote 2 000,- od Nadácie TA3,
z ktorej sa zakúpili jednorázové rukavice, dezinfekčné prostriedky na verejné priestranstvá,
postrekovač, rosič, ozónovač, pohonné hmoty, ochranné plexisklo, brožúrky o Covid-19, respirátory,
bezkontaktné teplomery) spravovanie webu, administrácia, pasportizácia hrobov...
Poslanci zobrali správu na vedomie.

7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce
záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Nitra
Poslanci sa jednoznačne vyjadrili, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
nevyhovejú.
Hlasovanie:

Za:

Proti: 5

Zdržal sa:

0

8. Schválenie príspevku na akciu MDD 2020
Momentálne sú verejné zhromaždenia zakázané. Situácia sa vyvíja v prospech uvoľňovania
ďalších opatrení, v ktorých sú zahrnuté aj spoločenské akcie. P. starostka navrhla schváliť
príspevok na akciu vo výške 200,00Eur.

Hlasovanie:

Za:

Proti: 5

Zdržal sa:

0

9. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku z dôvodu výstavby
oplotenia na parc.č. C 950/12 vo výmere cca. 66,5m2.
P. Žabenský si podal žiadosť o kúpu obecného pozemku z parcely C č. 950/12
v predpokladanej výmere cca. 66,5m2. Poslanci prerokovali žiadosť a zhodli sa, že majetok
o ktorý je záujem sa nejaví ako prebytočný. Poslanci žiadosť zamietli.

Hlasovanie:

Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa:

0

10. Schválenie prírastkového zoznamu obecnej knižnice v Malom Záluží
V roku 2019 bolo zakúpených 31ks a darovaných 38ks. Prírastkový zoznam poslanci
jednoznačne schválili.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

11. Dostavba zbrojnice
Dobrovoľný hasičský zbor prejavilo záujem spolufinancovať dostavbu hasičskej zbrojnice
nakoľko má na to finančné prostriedky. Poslanci sa vyjadrili k návrhu kladne. Ďalej sa
prerokovala možnosť uzavretia zmluvy medzi Obcou Malé Zálužie a Dobrovoľným
hasičským zborom, že Obec bude využívať predmetnú stavbu po dobu 20rokov s tým, že
nezmení jej účel používania. V tomto bode boli prijaté dve uznesenia.

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa:

0

12. Rôzne, 13. Diskusia
P. Starostka informovala prítomných na aký účel bola použitá i naša dotácia v hodnote
500,00Eur: Mudr. Katarína Zdarileková zakúpila prístrojové vybavenie Holter. Ďalej bol
prerokovaný podnet na Zákaz podomového predaja a zákaz výkupu druhotných surovín
v obci. K predmetnému zákazu bude vypracované VZN. OZ Labuť dostalo dotáciu na
vybudovanie kvetinovej lúky. Vhodný priestor sa črtá na karačke. Prítomní poslanci voči
návrhu mali pozitívny prístup i preto sa začne s prípravou terénu na jesenný výsev. Opätovne
prítomní prerokovali i podnet občana p. Fulína, ktorý by mal záujem o prenájom obecného
pozemku na umiestnenie svojich koňov. V hre je pozemok na karačke. Poslanci sa vyjadrili,
že je potrebný názor občanov a preto odporučili p. starostke do pripravovaného verejného
zhromaždenia zahrnúť aj tento bod.
14. Záver
P. starostka poďakovala prítomným za účasť a popriala všetko dobré.
Vypracovala: Veronika Kubíková ....................

Overovatelia:
Denisa Černická ................................................
Anna Velikovová ...............................................

