
Obec Hrnčiarske Zalužany                 
 

Z Á P I S N IC A  
1/2012(8/2010-2014)

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len
OZ), ktoré sa konalo  dňa  16.03.2012  o  17.30  hodine v zasadačke    Obecného   úradu

v Hrnčiarskych Zalužanoch

Prítomní na zasadnutí  OZ: 

                Ing. Branislav Nociar - starosta obce 
Prítomní poslanci :   Rastislav Bolha
                                   Vladimír Ďalog
                                   Katarína Peržeľová – dostavila sa počas rokovania
                                   Peter Szőke – dostavil sa počas rokovania
                                   Miroslav Šatara 

Neprítomní poslanci : Pavol Križo

Prizvaní : Martina Cabanová – účtovníčka
                 Ing. Agáta Krajlíková - pracovníčka ObÚ 

                 Ivan Pilčík – kontrolór obce
Prítomní  občania obce:  Anna Markotánová

                                           Ivan Markotán 
                                           Ivan Markotán 

                                           Ondrej Melich 
                                           Ing.Jolana Markotánová

                                           Mgr.Marian Bystriansky

                                                        R O K O V A N I E

Ad 1/ Otvorenie zasadnutia

  

          Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Branislav Nociar. Privítal prítomných
poslancov, ako aj ostatných prítomných občanov.

                                                                                                                                                  1



Ad 2 / Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca

     V tomto bode vystúpil starosta obce Ing.Branislav Nociar a informoval prítomných o tom ,
že pani Mgr.Ľubica Markotánová sa vzdala funkcie poslankyne. 

Ad 3/  Zloženie sľubu náhradníka na poslanca 

Starosta obce v súvislosti s predchádzajúcim bodom pozval na dnešné rokovanie aj v poradí
ďalšieho náhradníka za poslanca OZ, ktorým je  Ing. Ján Adam, ktorého privítal na zasadnu-
tí.

Pán Ing.Ján Adam, sa po zložení sľubu ujme funkcie poslanca. 

Starosta obce prečítal znenie sľubu: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie,  že budem riadne plniť svoje povinnosti,  ochraňovať
záujmy  obce, dodržiavať  Ústavu Slovenskej  republiky,  ústavné  zákony,  zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupi-
teľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Pán Ing Ján Adam potvrdil tento sľub svojim podpisom  pod text sľubu.

OZ v Hrnčiarskych Zalužanoch konštatuje, že náhradník za poslanca Ing. Ján Adam
zložil zákonom, predpísaný sľub a tým sa  dňom 16.3.2012 ujíma funkcie poslanca OZ
v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Ad 4/  Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

   Po  ujatí  sa  funkcie  novým  poslancom Ing.Jánom Adamom,  starosta  obce  Ing.Branislav
Nociar skonštatoval, že z celkového počtu poslancov 7 sú prítomní 4 poslanci, čo je nadpolo-
vičná väčšina a teda, že obecné   zastupiteľstvo je  spôsobilé  rokovať a uznášať sa. Poslanec
ObZ pán Peter Szőke a poslankyňa ObZ pani Katarína Peržeľová sa dostavia neskôr v priebe-
hu rokovania.

Ad 5/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     

Ing.Branislav Nociar starosta obce určil:
Za overovateľov zápisnice  : Ing.Jána Adama a Miroslava Šataru
Za zapisovateľku určil : Ing.Agátu Krajlíkovú
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Ad 6/  Schválenie programu  zasadnutia OZ.   

     Starosta obce oboznámil  prítomných s jednotlivými bodmi programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva :
1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca
3.   Zloženie sľubu náhradníka na poslanca 
4.   Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať  sa. 
5.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
6.   Schválenie programu  zasadnutia OZ
7.   Prerokovanie žiadostí
8.   Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia  OZ konaného dňa 16.12.2011
9.   Správa o činnosti obecného úradu
10. Interpelácie poslancov 
11. Správa kontrolóra obce za 4. štvrťrok 2011 – p. Pilčík
12. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2011 -  p. Cabanová
13. Voľba predsedu komisie pre školstvo
14. Schválenie  platu starostu pre rok 2012 podľa  zákona č.154/2011 Z.z., ktorým sa mení

dopĺňa zákon 253/1994 Z.z.  
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ
18. Záver. 
„ Má niekto pripomienky, návrhy na zmenu, resp.doplnenie navrhnutého programu? Ak nie,
dávam hlasovať: Kto je za to, aby dnešné zasadnutie prebiehalo podľa tohoto programu?“

Hlasovanie :

Za :   4
Proti :  0

Zdržali sa : 0 
Poslanci OZ jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Ad 7/ Prerokovanie žiadostí 

  

     V tomto bode starosta obce Ing.Branislav Nociar predniesol prítomným žiadosti, ktoré boli
doručené do obecného zastupiteľstva:

1. Žiadosť firmy HGO s.r.o. Lučenec, ktorá žiada obec o súhlas  s prevádzkou drevový-
roby
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O firme:
     –   vlastníci majú pílu už v Kocihe
seriózni, dobre platia zamestnancov
veľa vyžadujú 

Zámer:
-        opracovanie drevnej hmoty a výroba stavebného reziva zo smreka
-        všetky úkony vo vnútri haly
-        uhlová píla
-        zamestnanie 15 ľudí
-        3-4 kamióny denne cez dedinu
-        skladovanie a spracovanie  vo výrobnej hale
-        odpad – piliny v kontajneroch v hale, odrezky balené  do balíkov – bučina , teplárne
-        4 zmeny 3+1(na vysokozdvižný vozík, údržbu, nakladanie)
-        nakladanie a vykladanie kamiónov  - vysokozdvižný vozík
-        kamióny nebudú prechádzať cez obec v noci
Chceli by začať výrobu od 1.5.2012.

Na zasadnutie sa mali dostaviť aj zástupcovia firmy HGO. Nakoniec však neprišli.  Starosta
im chcel položiť nasledovné otázky a požiadavky:

či zamestnajú15 ľudí prednostne z HZ , požadujeme 2/3 
od kedy zakúpia elektrický vysokozdvižný vozík 
      –  či nebudú robiť nakladanie a vykladanie kamiónov v noci 
či budúfinancovať rozšírenie cesty 
ako zabezpečia čistenie cesty 
je potrebný súhlas RUVZ – hygiena  - čo bude pre nás podmienkou
či sú ochotní urobiť aj prípadné kompromisy napr. skúšobne 2 zmeny 6 dní v týždni a ne-

skôr na nepretržitú prevádzku ak bude všetko v poriadku
musíme  mať súhlasy okolitých vlastníkov na nočnú prevádzku (Melich,  Oláh, Pisár, Re-

kšák, Liptay, Polakovič)

Starosta sa informoval v obci v ktorej mali doteraz takúto prevádzku. Tam sa dozvedel, že je
tam vysoká hlučnosť, prašnosť, rušivé sú aj prejazdy kamiónov. Keďže sa zástupcovia firmy
na zasadnutie nedostavili a nie je možné dohodnúť sa s nimi, starosta obce navrhol buď odlo-
žiť prerokovanie tohto bodu na budúce zasadnutie alebo rozhodnúť už teraz. Dal priestor po-
slancom, aby sa k tomu vyjadrili.

Ing.Ján Adam poslanec ObZ ma návrh, či by sme nemohli urobiť obhliadku výroby v Kocihe.

Na to sa o slovo prihlásil pán Miroslav Šatara a skonštatoval, že on už prešiel veľ píl, ale všet-
ky prevádzky sú mimo obce .Nakoľko sú veľmi hlučné nikde sa prevádzky v obci nerobia.

Ďalej vystúpil pán Ondrej Melich, že on ako priamy sused haly nesúhlasí.

Starosta obce navrhol,  vzhľadom k tomu, že sa nedostavili zástupcovia firmy,  aby sme roz-
hodnutie odložili na budúce zasadnutie. Ak budeme mať vyjadrenie orgánov – hygieny a fir-
ma musí prísť osobne prezentovať zámer.
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Počas tohto bodu sa dostavila aj poslankyňa pani Katarína Peržeľová. Takže na hlasovaní sa
zúčastnilo už 5 poslancov.

Hlasovanie:
Za: 5

Proti : 0
Zdržali sa : 0

-----------

2. Žiadosť firmy ASCOMP s.r.o. Sliač – o umiestnenie videohier v prevádzke Malý Pa-
ríž HZ, ktorú prevádzkuje pán Tomáš Markotán.

Do rozpočtu obce by to prinieslo sumu 1600 EUR.

Starostov návrh je, že tento rok  by sme im to mohli ešte povoliť. Na budúci rok, ak budeme
mať príjem z predaja pozemkov pod BIO elektráreň môžeme zvážiť či takéto videohry bu-
deme prevádzkovať. Potom bude potrebné vydať VZN o zákaze prevádzkovania výherných
automatov. Potom dal priestor poslancom, aby sa k žiadosti vyjadrili.

Ing.Ján Adam poslanec ObZ navrhol, aby sme zvýšili daň a poplatky za prevádzku týchto au-
tomatov.

Na to mu starosta obce odpovedal, že zvýšiť dane nemôžme, ich výška je stanovená zákonom.

Ďalej sa o slovo prihlásil pán Mgr.Marian Bytriansky a navrhol , či by nebolo možné obme-
dziť v tomto roku množstvo prevádzkovaných automatov.

Na to zareagoval pán Miroslav Šatara poslanec ObZ, ktorý zastáva tiež názor , že pre tento
rok prevádzku videohier schváliť a keď obec bude mať dostatok financií tak prevádzku týchto
automatov v obci zakáže. 
Hlasovanie:
Za: 5

Proti : 0
Zdržali sa : 1

Poslanci  ObZ  jednohlasne  schválili  žiadosť  firmy  ASCOMP s.r.o.  Sliač  –  o  umiestnenie
videohier v prevádzke Malý Paríž HZ.

Ad 8 /  Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2011 

V tomto bode vystúpil starosta obce a oboznámil prítomných s plnením uznesenia :
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K bodu B/1 -     Schválené - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnych  
poplatkoch za komunálne  odpady a drobné stavebné  odpady a ďalšie  miestne poplatky – 
VZN  bolo zverejnené,  nadobudlo právoplatnosť a postupujeme podľa neho. 

K bodu B/2 – Schválený rozpočet na r. 2012  -  postupujeme podľa neho.

K bodu B/3 – Schválené -      Poskytnutie dotácií na činnosť na rok 2012 pre miestne organizá  -  
cie -        boli podpísané zmluvy o poskytnutí dotácii – a postupne budeme tieto záväzky plniť.

K bodu B/4 a B/5 –  Schválené:          Programový rozpočet obce na roky 2012 – 2014      a      Prog  -  
ramový rozpočet obce na roky 2012 – 2014. - postupujeme podľa nich.

K bodu B/6 – Schválený:      Prevádzkový poriadok      Mládežníckeho klubu Hrnčiarske Zalužany  
– mládež nevyvíja  žiadnu aktivitu,  je  pripravený na podpis a v prípade záujmu  mladých o
tieto priestory bude podpísaný – podmienka užívania.

K bodu B/7 - Vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov      RTM      Peter Markotánovi  
ak nezaplatí dlžné nájomné  –  už nie sú voči forme RTM evidované  žiadne polehotné po-
hľadávky (čo sa týka CAFFÉ ITALIANO – tam je ešte  dlžoba , ktorá má byť vyriešená do
polroka 2012)  

K bodu B/8 - Odmeny poslancom obce za rok 2011      (koncoročné)  , v závislosti od účasti na
zasadnutiach - boli vyplatené ešte v roku 2011

K bodu B/9 - Vyradenie z majetku obce v požiarnej zbrojnici – vyradené  z evidencie,  zlik-
vidované.

K bodu D/1 – OZ žiada      ekonómku obce pani Cabanovú preveriť a      zistiť najvhodnejší      spô  -  
sob vyradenia majetku, ktorý bol zistený pri inventarizácii ako inventarizačná strata:
Pani Cabanová sa poradila s audítorkou, môže vyradiť majetok na správe obce – ako bežné
vyradenie a nebude to mať dopad na hospodársky výsledok .

K bodu E/1 -  OZ Poveruje :      Kontrolóra obce pána Ivana Pilčíka, aby preveril náklady obce  
na vybudovanie inžinierskych sietí k novostavbám v KÚ Sušany . Kontrolór obce to preveril a
je to cca 13 150 EUR (397 tis.SK).

K bodu E/2 – OZ Poveruje :      Starostu obce podať oznámenie na polícii na prešetrenie vybera  -  
nia nájomného za prenájom pôdy od      Poľnohospodárskeho družstva bývalým starostom obce  
Ing. Milanom Markotánom -  oznámenie bolo podané pri výsluchu dňa 29.12.2012.

Uznesenia z OZ 16.12.2011 boli splnené.

Ad 9/ Správa o činnosti obecného úradu 

a)  Kolaudácia  kanalizácie  –  kolaudačné konanie  už  dokončených vetiev  prebehlo
1.3.2012. Neboli žiadne problémy až na vetvu B – Malý rad- kde síce bolo urobené pre-
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pojenie na existujúcu kanalizáciu smerujúcu k potoku, ale táto nie je prepojená na ČOV.
Z konania vyplynulo, že túto nám neskolaudujú do doby prepojenia tejto vetvy na 
ČOV. Ostatné vetvy by teda mali byť skolaudované a môžeme oficiálne pripájať
domácnosti, bude potrebné uzatvárať zmluvy a dať žiadosť na URSO na určenie
ceny stočného.  

 b) Program revitalizácie krajiny pre rok 2011 –  protipovodňové 2. kolo : 

 Práce sú už takmer dokončené:

-urobili sa opatrenia v nasledovných častiach obce: Konopište, záhrady medzi Družstevnou a
ulicou nad Mlynom, Kotočka- (Málik , záhrady Bolha, Babarík..), Za riekou, Kederka (okolo
na nad Bakšovcami) 

Myslím, že boli urobené dobre a budú spĺňať účel. Urobili sa aj niektoré práce naviac – vyčis-
tenie rigola za Kováčovcami, smerom k Čonkovcom , Barcajovcom. A taktiež sa vyčistil rigol
od Janoštiakovcov s potoku Suchá .

U nás sa konala konferencia -  Úrad vlády nás požiadal, aby sme zorganizovali  regionál-
nu vodnú konferenciu – bolo tu cca 90 ľudí, z Úradu vlády, starostovia, starostky z celé-
ho Slovenska, poslanec Kaník, dokonca tu bol aj hosť z nemeckej univerzity. Na akcii
sme spropagovali Šamotku a Danku Bakšovú, ich výrobky boli vystavené v sále. Organi-
zácia konferencie mala veľmi pozitívny ohlas.  

c) Výsledky podaných projektov:
 -  Ekopolis- oddychová zóna  - neboli sme vybratí,
 -  Náš vidiek – počítač, tlačiareň – neboli sme vybratí,
 - Dotácie z BBSK – Hrnčiarske slávnosti  -  dostaneme dotáciu vo výške 550 EUR, kde
musím poďakovať za podporu poslancovi BBSK Pavlovi Olšiakovi.

 - Ostatné podané projekty neboli zatiaľ vyhodnotené (ENVIROFOND, POD).

d) Novopodané žiadosti v tomto roku:

Dotácie z MF SR  - na okná a dvere v MŠ vo výške 13 500 EUR, spoluúčasť obce by
bola 1 500 EUR,

 Revitalizácia  MŠ -   rozvíjanie  predčitateľskej gramotnosti -  písanie  a čítanie  u detí
predškolského veku. Prepojiť hovorenú a písanú reč u detí na  zvládnutie rôznych ži-
votných,  komunikačných  situácií.  Didaktické  aktivity  a inovačné  postupy  sú  na-
plánované aj s aktívnou účasťou rodičov.

Žiadaná výška bola 3 300 EUR, spoluúčasť obce je 179 EUR.

e) Opravy majetku:
        mäsiareň – je  už opravená – treba nám tam len vymeniť rozbité okná  a môžeme tam

umiestniť knižnicu (opravovali sa steny, elektrina osvetlenie, kúrenie, dvere, vymaľovali sme)
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 posilňovňa  - vyspravené steny, natreté rúry kúrenia, natretá podlaha, vymaľované používa
sa ako telocvičňa pre kick boxerov a pre zumbu. Potrebujeme tu ešte dokončiť lavičky a ve-
šiaky, prepojenie na bývalú knižnicu, z ktorej bude telocvičňa a odtiaľ k WC a sprche – ktoré
chceme tiež opraviť,

chodba, schodište OÚ, čakáreň lekára – boli vyspravené, vymaľované
dokončili sme osvetlenie na multifunkčnom ihrisku – je prepojené na elektrinu TJ.

-Pripravujeme  zvýšenie  pódia v sále,  opravu  železného  mosta  a  výmenu  zábradlia  od
rodinného domu pána Rydzoňa po most. Samozrejme musíme pokračovať v lepení striech,
ktoré nám tečú (MŠ, dom smútku).

f) Voľby -  ako viete 10.3.2012 – sa konali voľby do NRSR. Potom prečítal výsledky hlaso-
vania v našej obci. 
Poslanci OZ zobrali správu o činnosti obecného úradu na vedomie.

Ad 10/  Interpelácie poslancov

     V tomto bode vystúpil poslanec ObZ Miroslav Šatara mal otázku na starostu obce, že či
obec už začala s výmenou pozemkov v KÚ Sušany,  ktoré sú pod novostavbami rodinných
domov  za základnou školou.

Na to mu odpovedal starosta obce, že je potrebné vytipovať niektoré pozemky na zámenu s
katastrom Sušany – v tomto bude potrebovať pomoc stavebnej komisie.

---------

Ďalej v tomto bode vystúpil poslanec ObZ pán Vladimír Ďalog a mal otázku na starostu obce,
že v akom štádiu je výstavba kanalizácie.

Starosta mu na to odpovedal, že je potrebné urobiť prepojenie 137 m, v prípade že sa  bude
realizovať ďalšia výstavba kanalizácie dodávateľ nám urobí aj toto prepojenie. 

--------- 

Poslanec ObZ pán Miroslav Šatara informoval prítomných,  že v obci jedna rómska rodina
spolu s pánom Benjamínom Kántorákom rozoberajú autá – vytvárajú tak odpad, ktorý znečis-
ťuje životné prostredie. Navrhol, aby sme im zaslali písomné upozornenie, ak s tým aj potom
budú pokračovať bude potrebné volať políciu.

Starosta obce Ing.B.Nociar mu odpovedal, že ich písomne upozorníme.

---------- 

Pani Katarína Peržeľová mala otázku na starostu obce , že za záhradami ulice Družstevnej sa
robí cesta, ako sa potom vlastníci pozemkov dostanú na pole.
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Starosta jej odpovedal, že to nie je cesta, urobili sa tam protipovodňové opatrenia a už exis-
tujúca cesta sa len opravila. Vlastníci vedia ako sa dostanú na svoje pozemky.

K tomu sa vyjadril aj poslanec ObZ Ing.Ján Adam, informoval prítomných, že od roku 1960
sú tieto záhrady na ulici Družstevnej - nadrozmerné záhrady. Bolo by dobré od vlastníkov od-
kúpiť časť pozemkov, aby sa tam urobila riadna cesta s kanalizáciou. 

Starosta obce mu na to odpovedal, že kanalizáciu tam teraz robiť nebudeme z dôvodu nedos-
tatku fin.prostriedkov. Zrejme by ani všetci vlastníci nesúhlasili.  Ak budeme mať dostatok fi-
nančných prostriedkov tak môžme začať oslovovať vlastníkov a pokúsiť sa vykúpiť pozemky
pod cestu.

Poslanec ObZ pán Miroslav Šatara skonštatoval, že nemáme vypracovaný územný plán obce.
Najprv je potrebné vypracovať územný plán obce a až potom, môžme uvažovať o systematic-
kom výkupe pozemkov. 

Starosta obce informoval prítomných, že vypracovanie územného plánu stojí 17.tisíc Eur.

-----------

V tomto bode mal otázku aj pán Rastislav Bolha poslanec ObZ, že koľko stavebných pozem-
kov má obec.

Starosta obce mu odpovedal, že spolu máme 6 pozemkov. Z toho v KÚ Sušany dva pozemky,
v KÚ H.Zalužany dva pozemky a dva pozemky sú také, že časť z nich je v KÚ H.Zalužany a
časť v KÚ Sušany. 

Ad 11/  Správa kontrolóra obce za 4.Q.2011 

     V tomto bode vystúpil kontrolór obce pán Ivan Pilčík a predniesol prítomným správu kon-
trolóra obce za 4.Q.2012:

Prekontrolované boli účtovné doklady za jednotlivé mesiace 10 až 12/2011, bankové doklady,
pokladničné doklady a mzdové doklady. Prečítal aj zostatky na jednotlivých účtoch. Pri kon-
trole neboli zistené žiadne vážne porušenia zákona o účtovníctve a nebolo potrebné vytvoriť
protokol len záznam o kontrole.

Starosta obce informoval prítomných, že informácia o hospodárskom výsledku je skreslená
nakoľko sme dostali zálohové platby na terénnu sociálnu  prácu a na protipovodňové opa-
trenia.

Poslanci ObZ správu kontrolóra obce za 4.štvrťrok 2011 zobrali na vedomie. Správa kontro-
lóra obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Ad 12/ Informácia o plnení rozpočtu za rok 2011 

 

     V tomto bode vystúpila účtovníčka obce pani Cabanová  a podala podrobnú správu o plne-
ní rozpočtu za rok 2011 v časti príjmovej a výdavkovej. 

Plnenie k 31.12.2011  : Hospodársky výsledok = + 29 390, 73,-EUR = + 885 425,13 SK.

Je tam trochu skreslenie nakoľko sme dostali preddavky na TSP a 2. protipovodňový
projekt.
na Terénnych soc.pracovníkov 6290,- Eur + na protipovodňových 17920,- Eur  = 
spolu = CCA 24 210,-EUR t.j. 

Očistený HV( prebytok rozpočtu)  = 5 080 EUR.

Poslanec ObZ pán Miroslav Šatara mal otázku, že prečo máme len 86 % plnenie v položke
daň z nehnuteľností.

Na to mu odpovedala ekonómka obce pani Cabanová, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2011 sme
sa vychádzali z predošlého roku a tam táto položka nebola správne uvedená.

-------

Ďalej mal pán M.Šatara otázku ako budeme vymáhať pohľadávky na dani z nehnuteľností. 

Na to mu odpovedal starosta obce, že do 30.6.2012 by mali zaplatiť, potom budeme posielať
výzvy,  ak ani potom nezaplatia tak obecné zastupiteľstvo bude rozhodovať ako postupovať
ďalej.

-------- 

Potom sa o slovo prihlásil pán Ing.Ján Adam a mal otázku, že nakoľko je v ZŠ prekročenie
výdavkov na telefón, či by sa nedalo nejako v tejto položke usporiť.

Na to mu odpovedal starosta obce, že by sa dalo usporiť nastavením paušálov, ale momentál-
ne musíme riešiť iné problémy. Neskôr sa tým môžme zaoberať.

Obecné zastupiteľstvo zobralo správu o plnení rozpočtu za rok 2011 na vedomie. Plnenie roz-
počtu za rok 2011 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 13/ Voľba predsedu komisie pre školstvo  
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       V tomto bode vystúpil starosta obce - ako vieme pani Mgr. Ľubica Markotánová sa
vzdala  poslaneckého  mandátu,  preto  by  sme  mali  zvoliť  nového  predsedu  komisie  pre
školstvo- členovia sú pani PaedDr.H.Husárová a pán Ing.Ján Adam.

Prirodzene teda navrhujem za predsedu tejto komisie pána Ing.Jána Adama.
Hlasovanie:

Za: 5
Proti : 0

Zdržali sa : 0
Pán predseda komisie na ďalšie zastupiteľstvo by mal navrhnúť ďalšieho člena komisie.

Ad 14/ Schválenie platu starostu obce pre rok 2012 podľa zákona 154/2011, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon 253/1994 Z.z.

Starosta obce - ako iste viete menil sa zákon, ktorý pojednáva o platoch starostov:

- Zmeny : 
 1. tabuľka k určeniu min. platu: predtým priemerná mzda x 1,83 násobok, teraz x 1,65 t.j. po-
kles o 10,9 %,  
2.  Minimálny plat môže byť zvýšený o maximálne 70 % - predtým o 100 %, u nás je to o 0%.
3.  Nová povinnosť  schvaľovať plat starostu raz ročne.
4.  Uvádzanie presnej výšky v EUR
5.  Žiaden nárok na odmeny – predtým do výšky 50 % súčtu platov
6. Odstupné 3 mesiace

Teda: ak by sme stanovili minimálnu výšku platu bol by to pokles o 10,9 % - z 1 407,27 na 1
268,85 EUR pokles o  140,73 EUR.
 - v minulosti mal starosta odmeny min.o výške 10 % (1 407,27+10 % 140,73= 1 548 EUR)  .
 -  celkovo by som mal pri minimálnej mzde plat nižší oproti predchodcu o  279,15 eur čo je
22 %.
--------
Vlani schválený plat:

1/ priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyv ateľov) = plat zaokrúhlený na celé euro hore 
   769  x prísl. násobok  1,65  =  plat  1.269  €
2/ Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o   právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvyšilo
plat starostu určený podľa § 3 ods. 1 :
zvýšenie o     11 % =    vo výške    140,- €
 Takže spolu vlani schválený plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z.
spolu vo výške1409,- €.
---------
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Pre tento rok, ak by bol schválený tak ako bolo schválené  vlani pri zvýšení  priemernej mzdy
na 786 EUR, bolo by to nasledovné:
1. 786  x 1,65 =  plat 1 296,90 EUR
2.    Vlani bolo zvýšené o 11 %, teraz by to bolo:  142,66 EUR
3.    Spolu 1 296,90+ 142,66 = 1 439, 56
Bolo by to medziročné zvýšenie cca o 30,- Eur.

Starosta obce dal priestor poslancom a poprosil ich o ďalšie návrhy.

Pani Katarína Peržeľová, navrhla zvýšiť plat starostu do výšky platu bývalého starostu. 

Pán Miroslav Šatara mal návrh na zvýšenie platu starostu o 20%.

Pán Vladimír Ďalog posanec ObZ , povedal, že nakoľko nový starosta urobil už veľa nových
vecí, mali by sme mu základný plat navýšiť o 25 %.

Po návrhoch sa poslanci dohodli na výške platu starostu obce základný plat + navýšenie o 25
%.  Za tento návrh dal starosta obce hlasovať:

Počas tohoto bodu sa na zasadnutie  dostavil aj poslanec ObZ pán Peter Szőke.

Hlasovanie :
ZA: 6

Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci ObZ jednohlasne schválili  plat starostu obce na rok 2012 podľa zákona č. 154/2011
nasledovne :
Základný  plat  starostu 786  x  1,65 =  1 296,90 EUR + 25% navýšenie  =  324,22 t.j.  plat
starostu obce v celkovej výške 1622,- Eur.

Ad 15/  Rôzne

     V tomto bode vystúpil starosta obce skonštatoval, že komisie sú poradným iniciatív-
nym orgánom obce. Potreboval by pomoc nasledovných komisií:

Kultúrna komisia
 a) Hrnčiarske slávnosti 

dohodnúť termín Hrnčiarskych slávností:  piatok  10.8., alebo v sobotu 11.8.
účinkujúci:  máme možnosť zavolať súbor Ďatelinka (alebo Jánošík ?) cca 500 EUR za 1

hodinový program   voľní sú v piatok 10.8.
 - vybrať hudbu – MTM, Kamas, alebo nejakú inú skupinu
 - vybrať prípadne nejakých iných účinkujúcich.

b)  Ďalej sa v obci bude robiť stavanie mája a vatra.
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b) Stavebná komisia
- Parky – zmluvy o predaji a záznamy o platbách  by mali byť v archíve na obvodnom
úrade 
- Zámena katastra – vytipovanie parciel k zámene, vymeranie územia k zámene.
-------- 

Ďalej v tomto bode dal starosta obce hlasovať za vyradenie chýbajúceho majetku na správe
obce, ktorého vyradenie sme prejednávali na minulom zasadnutí ObZ. Po porade s audítorkou
môžme vyradiť majetok na správe obce – ako bežné vyradenie a nebude to mať dopad na hospodársky
výsledok . Zoznam majetku na vyradenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie :

ZA: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Poslanci  ObZ jednohlasne  schválili  vyradenie  chýbajúceho majetku na správe obce- podľa
priloženého zoznamu.

–––––– 

Ďalej v tomto bode starosta obce informoval prítomných, že je potrebné riešiť problém túla-
vých psov. Buď zavoláme organizáciu na odchyt psov, ale tento odchyt psov je drahý. 

Alebo sa vieme dohodnúť s útulkom v Lučenci, tam je poplatok menší ale psy musíme sami
odchytiť, použitím nejakých návnad. Potom útulok príde a zoberie ich.

Poslanci ObZ sa dohodli na tom, že sa skúsime dohodnúť s útulkom v Lučenci a odchytíme
psy sami.

Ad 16/  Diskusia 

V tomto bode dal starosta obce slovo prítomným občanom: 
Pani Anna Markotánová mala otázku či je na pláne výstavba kanalizácie aj na ulici Družstev-
nej.
Starosta obce jej ukázal mapku, kadiaľ je naplánovaná výstavba kanalizácie. 
---------- 
Ďalej v tomto bode vystúpil pán Mgr.Marian Bystriansky a opýtal sa starostu obce,  prečo pri
dome Ondreja Machavu zostali protipovodňové opatrenia nedokončené.
Na to mu starosta obce odpovedal, že tam sa musí zem usadnúť a potom sa to dobetonuje.
---------- 

Pán Mgr.Marian Bystriansky mal otázku na starostu obce, prečo nie sú poklopy na kanalizácii
na ihrisku a na ulici Záhradnej pred domom pána Stanislava Vargica. 
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Starosta mu na to odpovedal, že to je dažďová kanalizácia. Poklopy skontrolujeme.
---------- 

Pani Ing.Jolana Markotánová mala otázku či bude aj kolaudácia protipovodňových prác.
Ona má nasledovné pripomienky:  sú urobené plytké rigoly,  čo sa urobilo  to odvodnenie so
zbernou jamou, nie sú ku nej prekopané járky.
Na to jej starosta odpovedal, že pod cestou sú rúry, ktoré odvádzajú vodu z járkou do zbernej
jamy.  On jej ich pôjde ukázať. Kolaudácia nebude, ale bude vypracovaná záverečná správa,
ktorá pôjde na úrad vlády.
––––––– 

Starosta obce Ing.Branislav Nociar informoval prítomných o tom, že na dnešnom zasadnutí
by sme mali schváliť buď predaj alebo prenájom pozemkov pod výstavbu Bioelektrárne. Ak
pozemky  predáme  získame  116.000,-Eur.  Ak  pozemky  prenajmeme  tak by  sme  mali  za
prenájom 9600,- Eur ročne 15 rokov. 
Potom starosta obce  vyzval  poslancov,  aby  sa  k tomu  vyjadrili,  či  sú za  prenájom alebo
predaj.

Ing.Ján Adam Poslanec ObZ je za to, aby sme sa vyhli predaju majetku.

Starosta mu na to odpovedal,  že už je  podpísaná zmluva  o budúcej zmluve,  ale  stále sa dá
rokovať o prenájme.

O slovo sa prihlásil poslanec ObZ Vladimír Ďalog a jeho návrh je prenájom.

Pán Miroslav Šatara je za predaj pozemkov pod Bioelektráreň.

Pán Rastislav Bolha poslanec ObZ – je tiež za predaj, nakoľko firma môže skrachovať a tak
nám potom na našich pozemkoch zostane stavba, ktorú budeme musieť sami zlikvidovať.

Poslanec ObZ pán Peter Szőke navrhol, aby sme rokovali s firmou, ktorá chce postaviť bio-
elektráreň o podmienkach nájmu.

Starosta obce povedal , že ak schválime  predaj pozemkov, tak časť peňazí by sme mohli
použiť na nákup pozemkov, aby sme tým nahradili stratu.

Schválenie tohoto bodu teda odkládáme na budúce zasadnutie ObZ.
--------- 

V tomto bode sa o slovo prihlásila pani Ing.Jolana Markotánová  a mala otázku na kontrolóra
obce, či mal prehľad o tom čo sa dialo počas funkcie bývalého starostu. Či ešte stále môže vy-
konávať svoju funkciu.

Na to jej odpovedal kontrolór obce pán Ivan Pilčík. On kontroloval len to čo bolo založené
v účtovníctve. Nezrovnalosti sa zistili  až potom náhodne: ako je napríklad výber nájomného
od poľnohospodárskeho  družstva,  falšovanie  podpisov.  Kontrolór  kontroluje  hospodárnosť
a majetok. 
––––––– 
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Ďalej mala pani Ing.Jolana Markotánová pripomienku, že zloženie členov všetkých obecných
komisií by mali byť vyvesené na vývesnej tabuli obce, aby občania vedeli na koho sa môžu
obrátiť.
--------- 

Pani  Ing.J.Markotánová predniesla  prítomným požadavku, že v miestnej knižnici  by mal
byť pre dôchodcov počítač.

Starosta obce jej na to odpovedal, že počítač obecného úradu aj prístup na internet je možný
pre  všetkých  občanov  za  poplatok.  Obecný  úrad  pomáha  dôchodcom  prostredníctvom
terénnych sociálnych parcovníčok.

--------- 
Potom Ing.Jolana  Markotánová  navrhla,  či  by  obecný  úrad  nemohol  zmenit  obvodnú
lekárku. 
Starosta obce Ing.Branislav Nociar jej odpovedal, že my sme obvodnej lekárke schválili len
nájom  mi nerozhodujeme o lekárskom obvode. 
––––––– 

Starosta  obce  informoval  prítomných,  že  by  sme  na  dnešnom zasadnutí  mali  schváliť
odmenu kronikárovi obce Ing.Jánovi Adamovi za napísanie kroniky za rok 2010. Doteraz
mal za to odmenu 125,- Eur ( v čistom 100,- Eur).

Hlasovanie :
ZA: 5

Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci ObZ jednohlasne schválili  vyplatenie odmeny kronikárovi obce vo výške 125,-Eur
za napísanie kroniky za rok 2010.
–––––––– 

Poslanec  ObZ  pán  Peter  Szőke mal  návrh  ,aby  obec   zakúpila  fotopascu,  nakoľko  stále
občania nosia domový odpad do kontajnerov pri cintoríne aj ku harasti.

Na to mu starosta odpovedal, že obec môže zakúpiť jednu fotopascu.

Ad 17/ Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ

     V tomto bode Ing. Agáta Krajlíková zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. Poslanci
toto uznesenie jednohlasne schválili bez pripomienok. Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                                                                  15



Ad 18/ Záver 

    Po vyčerpaní  všetkých  bodov programu predsedajúci  poďakoval  všetkým za účasť.
Obecné zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené.

Zapísala : Ing. Agáta Krajlíková

Overovatelia :
Ing.Ján Adam

Miroslav Šatara
       

                                                                                            Ing.Branislav Nociar
                                                                                                  starosta obce
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                                                     Obec Hrnčiarske Zalužany
        

Uznesenie č. 01/ 2012
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo

dňa 16.03.2012 o 17.30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :

A/ Berie na vedomie:

      1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia 16.12.2011
      2. Správu o činnosti obecného úradu
      3. Správu kontrolóra obce za 4.štvrťrok 2011
      4. Interpelácie poslancov
      5. Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2011 v časti príjmovej a v časti výdavkovej

B/ Schvaľuje :

1. Plat starostu obce na rok 2012 podľa  zákona č.154/2011 vo výške 1.622,-Eur
2. Vyradenie chýbajúceho majetku na správe obce – inventárna strata
3. Odmenu kronikárovi obce za napísanie kroniky za rok 2010 vo výške 125,- Eur
4. Žiadosť  firmy  ASCOMP s.r.o. Sliač  –  o  umiestnenie  videohier  v  prevádzke Malý

Paríž  v Hrnčiarskych Zalužanoch.

C/ Volí : 

1. Za predsedu  rady školy delegovaného obcou pána Ing.Jána Adama

                                                                                         Ing.Branislav Nociar
                                                                                             starosta obce
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