Obec

MALÉ

ZÁLUŽ IE

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

Zápisnica č. 9
zo 7. riadneho Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží
dňa 12. februára 2020 /streda/ o 19:00 hod.
v kancelárii obecného úradu
Prítomní: Černická Denisa, Plačko Ivan, Kubíková Veronika, Ladislav Fuska
Ospravedlnení: Peter Novotný, Anna Velikovová
Program:
1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Malé Zálužie za rok 2019 spolu
s rozborom prijatých a vybavených sťažností v roku 2019 a porovnaním vývoja s rokom 2018
4. Správa z kontroly správnosti účtovania poplatkov za odvoz komunálneho odpadu
v nadväznosti na trvalý pobyt, opodstatnenosť výnimiek a včasnosť úhrad
5. Informácia starostky o aktivitách vykonaných od posledného zastupiteľstva
6. Financovanie projektu Prevencia kriminality – kamerový systém
7. Žiadosť Michaely Antušovej – predajňa potravín Anmize – o zníženie mesačného nájmu
8. Prerokovanie členského príspevku pre MAS OZ Radošinka a prerokovanie jednorazového
príspevku pre MAS OZ Radošinka
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu č.1
Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
P. starostka privítala všetkých prítomných na 7.riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
a skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží je uznášania schopné.
a) Za zapisovateľku určila Denisu Majdanovú,
b) za overovateľov Patrika Krajčoviča a Ivana Plačka.
Hlasovanie:

Za:

3

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Program schôdze bol poslaný poslancom do mailu, starostka dala návrh na úpravu programu
o doplnenie bodu 9. Úprava rozpočtu podľa predbežného plnenia následne dala hlasovať za
upravený program:
1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení

3. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Malé Zálužie za rok 2019 spolu
s rozborom prijatých a vybavených sťažností v roku 2019 a porovnaním vývoja s rokom 2018
4. Správa z kontroly správnosti účtovania poplatkov za odvoz komunálneho odpadu
v nadväznosti na trvalý pobyt, opodstatnenosť výnimiek a včasnosť úhrad
5. Informácia starostky o aktivitách vykonaných od posledného zastupiteľstva
6. Financovanie projektu Prevencia kriminality – kamerový systém
7. Žiadosť Michaely Antušovej – predajňa potravín Anmize – o zníženie mesačného nájmu
8. Prerokovanie členského príspevku pre MAS OZ Radošinka a prerokovanie jednorazového
príspevku pre MAS OZ Radošinka
9. Úprava rozpočtu podľa predbežného plnenia
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Hlasovanie:

Za:

3

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č.2
Kontrola plnenia uznesení
P. starostka skonštatovala, že uznesenia z predošlých zastupiteľstiev boli splnené až na č.
64/2019 – dotácia pre Mudr. Katarínu Zdarilekovú. Predmetné uznesenie podľa dohovoru
s Mudr. Zdarilekovou bude splnené v mesiaci Apríl 2020.
K bodu č.3
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Malé Zálužie za rok 2019 spolu
s rozborom prijatých a vybavených sťažností v roku 2019 a porovnaním vývoja s rokom
2018
Hl. kontrolór konštatoval, že kontrolná činnosť hl. kontrolóra sa drží plánu práce. Za rok 2019
bola prijatá 1 sťažnosť od p. Karvaya – voľný pohyb psov, ktorá bola vyriešená v zákonnej
lehote a občania boli upozornení na voľný pohyb psov v obci. V roku 2018 nebola prijatá
žiadna sťažnosť.
Poslanci boli oboznámení so správou hlavného kontrolóra a zobrali ju na vedomie.
K bodu č. 4
Správa z kontroly správnosti účtovania poplatkov za odvoz komunálneho odpadu
v nadväznosti na trvalý pobyt, opodstatnenosť výnimiek a včasnosť úhrad
Hl. kontrolór konštatoval, že účtovanie poplatkov za odvoz komunálneho odpadu prebieha
podľa správnosti a obec nemá neplatičov.
Poslanci boli oboznámení so správou hlavného kontrolóra a zobrali ju na vedomie.
K bodu č. 5
Informácia starostky o aktivitách vykonaných od posledného zastupiteľstva
P. starostka informovala prítomných o aktivitách vykonaných od posledného zastupiteľstva:
- príprava parlamentných volieb, zmluvy, kataster (kúpna zmluva, návrh na vklad – medzi p.
Stodolom a obcou Malé Zálužie), zúčastnila sa na školení Verejné obstarávanie v Trnave,

Valné zhromaždenie Mas Oz Radošinka, správa webu, rokovania. Predmetnú správu zobrali
poslanci na vedomie.
K bodu č. 6
Financovanie projektu Prevencia kriminality – kamerový systém
P. starostka navrhla prijať uznesenie v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
Financovanie projektu „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch v obci Malé Zálužie“ použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu
Hlasovanie:

Za:

3

Zdržal sa:

Proti: 0

0

K bodu č. 7
Žiadosť Michaely Antušovej – predajňa potravín Anmize – o zníženie mesačného nájmu
P. starostka mala rokovanie ohľadom prevádzky potravín v Malom Záluží s vedúcou
predajne. V dôsledku nepriaznivej finančnej situácie navrhla prijať uznesenie v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
žiadosť Michaely Antušovej – predajňa potravín Anmize – o zníženie mesačného nájmu vo
výške 1,00€/za mesiac s účinnosťou od 01.02.2020.
Hlasovanie:

Za:

3

Zdržal sa:

Proti: 0

K bodu č. 8
Prerokovanie členského príspevku pre MAS
jednorazového príspevku pre MAS OZ Radošinka

OZ

Radošinka

0

a prerokovanie

P. starostka sa zúčastnila valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny OZ Radošinka, kde
bolo prijaté uznesenie, že obce budú platiť tento rok členský príspevok na 1obyv. vo výške
0,50€ /131Eur do konca marca 2020 a jednorázový členský príspevok vo výške 833,00€ na 2
splátky. Prvá splátka má byť uhradená do konca júla 2020 a druhá splátka do konca októbra
2020. Jednorázový členský príspevok má slúžiť k chodu kancelárie miestnej akčnej skupiny,
ktorá koncom tohto roka vyhlási výzvu, do ktorej sa naša obec zapojí s protipovodňovým
opatrením na dolnom konci. Alokácia na jednu obec je 18500€.
Poslanci po prerokovaní skutočností pristúpili k hlasovaniu uznesenia v znení
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
a) členský príspevok pre MAS OZ Radošinka vo výške 0,50€/na 1obyv.
b) jednorázový príspevok na chod kancelárie MAS OZ Radošinka vo výške 833,00€
Hlasovanie:

Za:

3

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 9
Úprava rozpočtu podľa predbežného plnenia
Úpravu rozpočtu podľa predbežného plnenia poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie:

Za:

3

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 10, 11:
Rôzne, Diskusia
- regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra ruší veterinárne opatrenia na kontrolu
chorôb zvierat – vtáčia chrípka.
- ples hasičov 23.05.2020
- odpoveď od PD Devio
- informácia o separácii odpadov – obyvatelia viac separujú, podľa predbežného výpočtu sa
pohybujeme na úrovni 57%,
- p. starostka, ako predseda OZ Labuť informovala prítomných, že združenie sa zapojí do
výzvy Leader s revitalizáciou detského ihriska (výsadba zelene, kríkov, stromov, ohnisko,
lavičky, koše, výmena dopadovej plochy piesok za štrk frakcie 4 až 8mm).
K bodu č. 12
Záver
P. starostka poďakovala prítomným za účasť a popriala všetko dobré.
V Malom Záluží, 12.02. 2020
Overovatelia:
Ivan Plačko .....................................
Patrik Krajčovič .......................
Zapísala, Denisa Majdanová .................................

................................
starostka obce

