Obec MALÉ ZÁLUŽ IE
Obecný úrad Malé Zálužie 63, 951 24 Nové Sady,
tel. 037 7894 061
Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
15. júna 2021 o 19,00hod. v kultúrnej sále v Malom Záluží za prísnych
epidemiologických opatrení
Prítomní: Krajčovič Patrik, Plačko Ivan, Novotný Peter, Černická Denisa, Velikovová
Anna, Fuska Ladislav, Kubíková Veronika
Pani starostka privítala všetkých prítomných poslancov a hlavného kontrolóra
a skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží je uznášania schopné. Materiály
k zasadnutiu boli všetkým poslané e-mailovou komunikáciou. Z piatich poslancov sú opäť
prítomní všetci. Za zapisovateľku určila Veroniku Kubíkovú za overovateľov Denisu Černickú
a Petra Novotného. Následne doplnila body programu o bod Návrh záverečného účtu za rok
2020 a prešlo sa k hlasovaniu. Navrhnutý program doplnený o bod Záverečný účet bol
schválený
Program:

1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Malé Zálužie za rok 2020
4. Návrh záverečného účtu za rok 2020
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie na II. polrok 2021
6. Správa z kontroly povoľovania výrubu drevín v roku 2020 a 1.Q 2021 do dňa kontroly
29.3.2021 včasnosť a správnosť spoplatnenia v obci Malé Zálužie
7. Úprava rozpočtu
8. Žiadosť p. Krajčoviča o odkúpenie časti z obecného pozemku z par. č. CKN 137/2 vo výmere
39m2
9. Rôzne
- Informácia o pripravovaných projektoch, aktivitách
- Informácia o úspešných dotáciách na projekty
- Verejné zhromaždenie
- prerokovanie vo veci p. Prochádzku - výmena pozemkov
- oprava ciest
- terénna sociálna opatrovateľská služba
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie:

za – 5

proti – 0

zdržal sa - 0

K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení
P. starostka skonštatovala, že uznesenia prijaté na minulom zastupiteľstve boli splnené.
Hlasovanie:

za – 5

proti – 0

zdržal sa - 0

K bodu č. 3
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Malé Zálužie za rok 2020
Hlavný kontrolór predložil svoje stanovisko k záverečnému účtu obce. Skonštatoval, že
záverečný účet obsahuje všetky náležitosti, ktoré má obsahovať. Bežné príjmy boli naplnené na
100%, nedoplatky ku koncu roku 2020 sú 0,-Eur, kapitálové výdavky -18 000,-Eur, dlh obce
k 31.12.2020 v sume 0,-Eur. Hlavný kontrolór predkladá návrh na jeho schválenie bez výhrad.
Poslanci berú stanovisko na vedomie.
Hlasovanie:

za – 5

proti – 0

zdržal sa - 0

K bodu č. 4
Návrh záverečného účtu za rok 2020
Poslanci záverečný účet za rok 2020 spolu s použitím prebytku hospodárenia schválili.
Hlasovanie:

za – 5

proti – 0

zdržal sa - 0

K bodu č. 5
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie na II. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie na II. polrok 2021 vychádza
z minulých rokov. Doplnený bol o nový predmet kontroly a to: Kontrola správnosti účtovania
poplatkov za hrobové miesta v roku 2020 a v 1. polroku 2021. P. starostka predniesla návrh
uznesenie a ten bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:

za – 5

proti – 0

zdržal sa - 0

K bodu č. 6
Správa z kontroly povoľovania výrubu drevín v roku 2020 a 1.Q 2021 do dňa kontroly
29.3.2021 včasnosť a správnosť spoplatnenia v obci Malé Zálužie
Hlavný kontrolór predniesol svoju správu. Kontrola bola zameraná na včasnosť, formálne
náležitosti žiadostí, určenie náhradnej výsadby, správnosť vyrubenia poplatku. V prvých troch
bodoch kontroly skonštatoval, že sa postupovalo správne, vo štvrtom bode kontroly
skonštatoval, že neboli vyberané poplatky za výrub. P. starostka sa vyjadrila, že výber poplatkov
bude podľa zákona o správnych poplatkoch. Poslanci berú správu na vedomie.
Hlasovanie:

za – 5

proti – 0

zdržal sa - 0

K bodu č. 7
Úprava rozpočtu
Poslanci jednomyseľne schválili úpravu rozpočtu podľa predbežného plnenia.

Hlasovanie:

za – 5

proti – 0

zdržal sa - 0

K bodu č. 8
Žiadosť p. Krajčoviča o odkúpenie časti z obecného pozemku z par. č. CKN 137/2 vo
výmere 39m2
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Krajčoviča (poslanca obecného zastupiteľstva obce
Malé Zálužie) o odkúpenie časti nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve
obce Malé Zálužie, konkrétne z pozemku CKN č. 137/2 vo výmere 39m2. Poslanci jednoznačne
schválili predaj za podmienky vypísania Verejno-obchodnej súťaže uverejnením v regionálnej
tlači podľa §9a ods.1a a 2b.

Hlasovanie:

za – 5

proti – 0

zdržal sa -

K bodu č.9
Rôzne
- Informácia o úspešných dotáciách na projekty
- Informácia o pripravovaných projektoch, aktivitách
- Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/7.2/2. Názov podopatrenia PRV: 309072001 - 7.2. Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie- Verejné zhromaždenie

- prerokovanie vo veci p. Prochádzku - výmena pozemkov
- oprava ciest
- terénna sociálna opatrovateľská služba
- obchod – potraviny v obci
- hrobové miesta
P. starostka informovala o schválených dotáciách:
- Nitriansky samos.kraj – Dotácia na podporu športu – výmena mantinelov na multifunkčnom
ihrisku v sume 1560€ s 10% spolufinancovaním v zmysle celkovej hodnoty projektu uvedenej
v žiadosti a to vo výške 280,00€,
- Nitriansky samos.kraj – Dotácia na kultúru – Letné kino v obci v sume 900€ s 10%
spolufinancovaním v zmysle celkovej hodnoty projektu uvedenej v žiadosti a to vo výške
105,00€ - nákup deky, prenájom DVD nosičov, nákup stolíka na projektor,
- Nitriansky samos.kraj – OZ „Labuť“ - Dotácia na podporu športu – nákup vonkajšieho
pingpongového stola v sume 700€ s 10% spolufinancovaním v zmysle celkovej hodnoty
projektu uvedenej v žiadosti a to vo výške 105,00€,
- Nitriansky samos.kraj – Dotácia na kultúru – Bulletin – „Spomienky“ v sume 500€ s 10%
spolufinancovaním v zmysle celkovej hodnoty projektu uvedenej v žiadosti a to vo výške
105,00€,
- Fond na podporu umenia – podprogram Akvizícia knižníc – v sume 1000€ s 10%
spolufinancovaním vo výške minimálne 100€.
- Nadácia SPP – v sume 1000€ - Denný letný športový tábor – 2. turnusy od 12. do 16.07. a od
26.07. do 30.07.2021.
O pripravovaných grantoch, výzvach, do ktorých sa chceme zapojiť:
- Nadácia ZSE – Rozprúdime regióny – obec žiada na oslavu „Deň obce“
OZ „Labuť“ na projekt „Kotlík var“
- Grant Nadácia centra pre filantropiu – obec aj OZ „Labuť“ – altánok na detské ihrisko
- Grantový program Nadácie SPPoločne pre komunity
- výzva 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
– protierózne opatrenia na dolnom konci – vybudovanie hrádze
O terénnej opatrovateľskej službe, ktorá sa vykonáva v obci od 01.04.2021 do konca septembra 2021:
- momentálne opatrujeme 3 klientky jednou opatrovateľkou na plný pracovný úväzok – Marika
Chovancová
- požiadali sme aj o zvýšenie počtu opatrovateliek – žiadosti nám bolo vyhovené a preto od 01.07.2021
bude opatrovať nová opatrovateľka Ingrid Maňúrová novú štvrtú klientku na plný pracovný úväzok.
Finančný príspevok na mzdy opatrovateliek máme z národného programu Terénnej a opatrovateľskej
služby. Vždy po danom odpracovanom mesiaci podávame žiadosť o refundáciu mzdy opatrovateľky
v plnej sume. V konečnom dôsledku obec na túto službu nedopláca.
O úpravách na cestách

P. starostka navrhla opraviť výtlky – jamy na ceste smerom na dolný koniec. O cenových
ponukách bude informovať poslancov mailovou komunikáciou. K tejto problematike a na margo
hlavnej cesty sa vyjadril p. Plačko: hlavná cesta je rozbitá, resp. krajnice, veľký podiel má na
tom kamiónová doprava aj družstvo Devio. Navrhujem napísať list na správu ciest aj o hlučnosti

ciest. Ďalej p. poslankyňa Černická poukázala na nerešpektovanie dopravnej značky, ktorá je
umiestnená pred mostom na dolnom konci. P. starostka sa vyjadrila, že upozorní obe inštitúcie
na nedostatky.
Prerokovanie žiadosti p. Prochádzku o výmenu pozemkov
K prípadnej predmetnej výmene pozemkov sa vyjadrili poslanci, že by prišlo len vtedy, keby aj
ostatné domácnosti súhlasili s touto ponukou. Výmena by vytvorila priestor pre usporiadanie
majetkových pomerov kvôli vybudovaniu chodníka smerom na Nové Sady.
Obchod – potraviny v obci
Nájomný vzťah s organizáciou Anmize skončil k 31.05.2021. Prevádzku potravín boli pozrieť zatiaľ
štyria potencionálni záujemcovia, ale po istej dobe sa vyjadrili vždy záporne. Momentálne sa črtá
piaty záujemca, ktorý má o prevádzku potravín vážny záujem, avšak p. starostka sa vyjadrila, že
pokiaľ nie je uzavretá zmluva, tak sa nebude vyjadrovať termínovo kedy by boli potraviny opäť
v prevádzke, ale je to na dobrej ceste.
Evidencia hrobových miest
Evidencia hrobových miest je vyhotovená. Čo sa týka dolného cintorína, tak ten je už aj po zmluvnej
stránke i preto boli vyzvaní občania na zaplatenie hrobových miest. Zmluvy na horný cintorín sa
pripravujú. Občania budú upovedomení, kedy môžu prísť platiť za prenájom hrobového miesta.
Verejné zhromaždenie
P. starostka navrhla uskutočniť verejné zhromaždenie občanov obce Malé Zálužie, pokiaľ je tomu
naklonená aj epidemiologická situácia. Poslanci privítali túto skutočnosť a dohodli sa na termíne
10.07.2021 o 17,00hod.na obecnom úrade.

Informácie zobrali poslanci na vedomie.
Hlasovanie:

za – 5

proti – 0

zdržal sa - 0

K bodu č. 10
Diskusia
Poslanec Plačko navrhol podporiť našich obecných včelárov. Konkrétnu predstavu návrhu
nepredostrel. P. starostka podotkla, že už sme s podporou včelárov začali a to vybudovaním
kvetinovej lúky a na jeseň budeme pokračovať výsadbou cibuľovín po obci. P. starostka
prisľúbila, že sa bude touto tematikou zaoberať. P. Plačko ďalej podotkol, že ľudia sa ho pýtajú
na úspešnú akciu a to „Stretávka rodákov“. P. starostka sa nevedela jednoznačne vyjadriť, či
bude tento rok, alebo až na budúci, všetko to záleží od epidemiologickej situácii na Slovensku,
skôr to vidí, ale na budúci rok.
K bodu č. 11
Záver
Na záver poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili, či už priamo alebo nepriamo na obecnej
brigáde, ktorá sa konala 05.júna 2021. Vyzdvihla pozitívny prístup od občanov, či už dospelých
alebo detí. Následne všetkým poďakovala za prítomnosť na obecnom zastupiteľstve.
Zapísala: Veronika Kubíková
Overovatelia:
Denisa Černická

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

Peter Novotný

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

