
Obec Hrnčiarske Zalužany

Z Á P I S N IC A
2/2012  (9/2010-2014)

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len
OZ), ktoré sa konalo  dňa  15.06.2012  o  17.45  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
                                   Peter Szőke 
                                   Miroslav Šatara 

Neprítomní poslanci : Pavol Križo – neospravedlnený 

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

                  Ivan Pilčík – kontrolór obce
Prítomní  občania obce:  Agnesa Markotánová 

                                           Dušan Markotán
                                           Margita Markotánová

                                           Ivan Markotán 
                                           Ondrej Melich                                         

                                           

                                                        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.
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Ad 2/  Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

       Starosta obce skonštatoval, že z celkového počtu všetkých poslancov 7 je prítomných 6
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a
uznášať sa.“
ospravedlnení : 0 poslancov
neospravedlnený: 1 poslanec 

Ad 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     

Ing.Branislav Nociar starosta obce určil:
Za overovateľov zápisnice: Rastislava Bolhu a Katarínu  Peržeľovú
Za zapisovateľku určil: Ing.Agátu Krajlíkovú

Ad 4/  Schválenie programu  zasadnutia OZ

      Starosta obce oboznámil prítomných s jednotlivými bodmi programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva :
1.  Otvorenie zasadnutia
2.   Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať  sa. 
3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.   Schválenie programu  zasadnutia OZ
5.   Správa audítora k  účtovnej závierke za rok  2011               
6.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
7.   Výročná správa obce za rok 2011
8.   Informácia o plnení rozpočtu obce k 31.5.2012
9.   Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia  OZ konaného dňa 16.3.2012
10. Správa o činnosti obecného úradu
11. Interpelácie poslancov 
12. Správa kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2012
13. Doplnenie členov komisii
14. Schválenie znenia zápisu do kroniky obce za rok 2011 
15. Prerokovanie žiadostí 
16. Kúpa pozemku do vlastníctva obce
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ
20. Záver. 
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 „ 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 :   6

Proti :  0
Zdržali sa : 0 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Ad 5/  Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2011 

  
      V tomto bode  vystúpila pani Martina Cabanová účtovníčka obce a prečítala prítomným
správu audítorky za rok 2011 pani Ing.Oľgy Cilíkovej.  Audítorka uskutočnila audit účtovnej
uzávierky  obce  Hrnčiarske  Zalužany  k 31.12.2011,  ktorá  obsahuje  súvahu,  výkaz  ziskov
a strát  za  rok  končiaci  k uvedenému  dátumu  a poznámky,  ktoré  obsahujú  prehľad
významných účtovných zásad. Podľa jej stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Obce
Hrnčiarske Zalužany k 31.12.2011 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému
dátumu  sú v súlade so zákonom o účtovníctve. 
Poslanci OZ dostali správu audítorky za rok 2011 k nahliadnutiu.

     Poslanci OZ  zobrali na vedomie  správu audítorky k účtovnej závierke za rok 2011.
Správa audítora za rok 2011 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 6 /  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011 

       Aj v tomto bode vystúpila pani Martina Cabanová ekonómka obce a prečítala záverečný
účet  obce za rok 2011. Hospodárenie  obce sa riadilo  schváleným rozpočtom na rok 2011.
Záverečný účet obsahuje:

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 : bežné príjmy- daňové príjmy, bežné príjmy-
     nedaňové príjmy, granty a transfery, kapitálové príjmy, 
2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
3. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011.

Poslanci OZ dostali záverečný účet obce 2011 k nahliadnutiu.
Hlasovanie :
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Za :   6
Proti :  0

Zdržali sa : 0 

Poslanci OZ jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2011. Záverečný účet obce 2011 tvo-
rí prílohu tejto zápisnice.

Ad 7/  Výročná správa obce za rok 2011 

.
        V tomto bode prečítala prítomným pani ekonómka M.Cabanová výročnú správu obce za
rok 2011. Výročná správa obsahuje :
-  údaje o zložení orgánov obce
-  personálna oblasť – počet zamestnancov k 31.12.2011
-  údaje z finančných výkazov – výsledok hospodárenia
-  skutočne dosiahnuté príjmy : a) bežné príjmy   319.747,- Eur
                                                   b) kapitálové príjmy  6.000,-Eur
-  skutočné rozpočtové výdavky : a) bežné skutočné výdavky  287.639,- eur 
                                                       b) kapitálové skutočné výdavky :  8.720,- Eur
-  celkový výsledok hospodárenia za rok 2011 prebytok vo výške 29.388,- Eur
-  príjmy a výdavky ZŠ
-  príjmy a výdavky MŠ
-  transfery na prenesený výkon štátnej správy (evidencia obyvateľov a sčítanie obyv.)   
-  poznámky k systému účtovníctva
-  výkaz ziskov a strát
-  výnosy
-  predpokladaný budúci vývoj finančnej a ekonomickej situácie obce

Potom dostali poslanci OZ  výročnú správu za rok 2011 k nahliadnutiu.

Poslanci OZ zobrali výročnú správu obce za rok 2011 na vedomie. Výročná správa obce
za rok 2011 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 8/  Informácia o plnení rozpočtu obce k 31.5.2012 

       Ekonómka obce pani Cabanová oboznámila  prítomných s plnením rozpočtu k 31.5.2012
v časti príjmovej a v časti výdavkovej.

Príjmy :     146.678,- Eur
Výdavky : 142.293,- Eur
–––––––––––––––––––– 
HV =        + 4.385,- Eur

Pán Miroslav Šatara poslanec OZ mal otázku, prečo je  prekročené čerpanie na správe obce
v položke všeobecný materiál . Čerpanie je 1.564,- Eur a plánované bolo len 650,- Eur.

                                                                                                                                                  4



Na to mu odpovedala  ekonómka obce pani Cabanová, že je tam zahrnutý nakupovaný  mate-
riál na opravy budovy obecného úradu, knižnica, posilňovňa. 
Doplnil ju starosta obce, ktorý povedal, že správne to malo byť zaúčtované v opravách budov
a táto položka je  čerpaná výrazne menej ako je   rozpočtovaná. Teda materiál nakúpený na
opravu budov bude preúčtovaný  do položky opravy budov  a tým čerpanie položky všeobec-
ný materiál bude v inej rovine. 

–––––––– 

Ďalej mal pán Miroslav Šatara otázku prečo je v položke odmeny mimo pracovného pomeru
také vysoké čerpanie 216 %. 

Na to mu odpovedal starosta obce, že  ekonómku pani Cabanovú sme ešte prvé tri mesiace za-
mestnávali  na dohodu o vykonaní  práce, pána J.Markotána sme museli  tiež tri mesiace za-
mestnávať na dohodu o vykonaní práce, aby sme ho mohli potom zobrať na protipovodňové
práce, ktoré nám prepláca úrad práce, taktiež sú tam dohody o vyk.práce na voľby. Tieto vý-
davky v tejto položke neboli pôvodne naplánované.

–––––––– 

Ďalej  v tomto bode vystúpil  Ing.Ján Adam, nakoľko mal   výhradu k vysokému čerpaniu
v položke na poštové služby a telefón, ospravedlnil sa za to - omylom zdvojene napočítal tie
isté položky. Čerpanie v týchto položkách bolo nižšie ako po  minulé roky.

        Starosta akceptoval jeho ospravedlnenie.
 
–––––––– 

Starosta obce informoval prítomných, že v tomto bode by sme mali schváliť aj zmeny v roz-
počte obce na rok 2012, ktoré vyplynuli z aktuálnej situácie, ktorá  pri schvaľovaní rozpočtu
ešte nemohla byť známa. Nakoľko  nám schválili  dotáciu na rekonštrukciu  MŠ  vo výške
13.500,- Eur ( čo je o 7.500,- Eur viac ako sme pôvodne plánovali ). Ďalej sme v rozpočte
mali pôvodne naplánované náklady na protipovodňové práce na protipovodňových pracovní-
kov len do 31.3.2012. Úrad práce nám ponúkol, že môžu pokračovať aj naďalej protipovo-
dňové opatrenia od 1.5.2012 do 31.10.2012 – 3 protipovodňoví pracovníci a  od 1.7.2012 – do
31.12.2012 ďalší 5 protipovodňoví pracovníci.
95% z celkových nákladov nám hradí úrad práce, spolufinancovanie  obce je  5%, čo je  cca
1.200,- Eur. 

               
          

ZMENY V ROZPOČTE  NA ROK  2012

Navyšujeme príjmy :
v položke 322001:    rekonštrukcia MŠ o 7.500,- Eur
v položke 312001 :   protipovodňové opatrenia  o 18.700,- Eur
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V príjmoch rušíme :
v položke 322001 : dotáciu  Ekopolis na  volejbalové ihrisko : 3.040,-Eur (nebola  schválená)
v položke 322001 : dotáciu z programu obnovy dediny 2.500,- Eur  ( nebola schválená)

Výdavky : 
-  presúvame z položky 06.2.0. 712002 ( dotácia z programu obnovy dediny,  ktorá nebola
schválená)  2.650,- Eur na  položku 05.6.0.  na mzdové náklady a pracovné náradie  protipo-
vodňových pracovníkov 
- presúvame z položky 08.1.0. 717001 (dotácia z Ekopolisu ktorá nebola schválená ) 4.000,-
Eur  na  položku 05.6.0.  na  mzdové náklady a pracovné náradie protipovodňových pracovní-
kov
-  položku 01.1.1.6.  635006 oprava budov  znižujeme  o 1.000,- Eur,  ktoré presúvame na-
sledovne : 300,- Eur  na položku 05.6.0. na mzdové náklady a pracovné náradie protipovo-
dňových pracovníkov a  700,- Eur na položku  09.1.1.1.  717002  na rekonštrukciu MŠ 

- položku 09.1.1.1 717002 rekonštrukcia MŠ zvyšujeme o  7.500,- Eur ( o to je dotácia na re-
konštrukciu MŠ vyššia oproti pôvodne plánovanej ) 

         
         -  položku 05.6.0. mzdové náklady a pracovné náradie protipovodňových pracovníkov zvyšu-

jeme o 18.700,- Eur (čo je dotácia z úradu práce na mzdové náklady a pracovné náradie proti-
povodňových pracovníkov) 

Hlasovanie :
Za :   6
Proti :  0
Zdržali sa : 0 

Poslanci OZ jednohlasne schválili zmeny v rozpočte na rok 2012.

          
Ad 9/ Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.3.2012 

V tomto bode vystúpil starosta obce Ing.Branislav Nociar a oboznámil prítomných s plnením
uznesenia :
        
K bodu B/1 -  Schválený plat starostu na rok 2012 podľa zákona 154/2011 – plat je vyplácaný v
schválenej výške. 

K bodu B/2 – Vyradenie majetku chýbajúceho na správe obce z roku 2010 – inventárna strata –
vyradený.

K bodu B/3 – Odmena kronikárovi za zápis do kroniky za rok 2010 vo výške 125 EUR brutto -
vyplatená.

K bodu B/4   Schválená  žiadosť  :     firmy  ASCOMP s.r.o.  Sliač  –  o  umiestnenie  videohier  v  
prevádzke Malý Paríž  v Hrnčiarskych Zalužanoch - oznámené
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K bodu C/1 – Voľba Ing. Adama  za predsedu komisie  pre školstvo  -  ujal sa funkcie,komisia
pracuje  
- Bol zaslaný list pánovi Marekovi Barimu a Richardovi Barimu  - za rozoberanie automobilov 

Uznesenia z OZ 16.3.2011 boli splnené.

Ad 10/ Správa o činnosti obecného úradu 

          Starosta obce podal správu o činnosti obecného úradu :

a) Kolaudácia
 kanalizácie, ČOV –  kolaudačné konanie už dokončených vetiev prebehlo 1.3.2012. Ako už
spomínal  a  predpokladal  problém bol v  časti B – malý  rad,  kde nám síce  aj túto vetvu
skolaudovali,  ale  domy sa nemôžu  oficiálne  napájať do obdobia prepojenia vetvy od
mostu po ČOV.
ČOV – končí nám dočasná kolaudácia. Teraz pracujeme na žiadosti o trvalú kolaudáciu. Tu
je potrebné vyhodnotiť vzorky z obdobia dočasnej kolaudácie (už urobené), na základe tohto
požiadal  SVP  o  stanovisko   a  požiadal  OUŽP  o  trvalú  kolaudáciu  -  teraz  čakáme  na
stanovisko. 

b)  Protipovodňové:  vláda  už  nepokračuje  v  ďalšom  kole  protipovodňových  opatrení.
Pokračuje však možnosť zamestnať  ľudí, ktorí sú  min. 3 mesiace nezamestnaní podľa § 50.j
zákona  o službách  zamestnanosti.  Tu nám štát  preplatí   až 95 % mzdových nákladov,
vrátane odvodov. Keďže takéto zamestnávanie je pre obec mimoriadne výhodné zamestnali
sme  od mája  (do októbra) troch zamestnancov  - J.Markotán, Koristek,  Konský.  A od júla
chceme zamestnať ďalších  piatich (Machava,  Hodúl,  J.Slanina,  Papaduček, Vargic  Milan).
Dopad na rozpočet cca 1200 EUR z vlastných zdrojov. Pri schvaľovaní rozpočtu sme počítali
s  protipovodňovými  len  do  marca.  Takže  budeme  musieť  upraviť  rozpočet  aj  na  strane
príjmovej aj výdavkovej. 
 
c) Opravy majetku:
-   už minule  avízoval, že opravujeme železný most – už je hotový len ho treba natrieť
-  hovoril  aj  o  výmene  zábradlia  od  Rydzoňa  po  most,  pričom  sme  ho  potiahli  až  po
chodníky – toto sa už udialo v spolupráci RSC
-   rekonštruujeme vo vlastnej réžii veľkoplošný kontajner, autobusovú zástavku

d) Nádoby na plasty -  od Združenia obcí pre likvidáciu komunálneho odpadu sme dostali
kupy na  plasty.  Tieto  boli rozdané občanom  1  RD jedna  kupa  a  zároveň  boli  písomne
informovaní o tom čo môžu do týchto kúp dávať (aj  tetrapaky a plechovky od nápojov). V
prípade,  že  kúpa nepostačuje  je  možné  plasty dávať  aj  do  igelitových  vriec.  Efekt  sa už
prejavil zvýšilo sa množstvo separovaného odpadu.  

e) Odchyt psov  – už minule sme spomínali problém s túlavými psami. Rozhodli sme sa ich
odchytiť za pomoci veterinára sami a umiestniť do útulku – najlacnejšie  riešenie.   Na klube
starostov sme sa dozvedeli informáciu o tom, že v regióne už má licenciu na odchyt MVDr.
Kotál z Kokavy. Po rokovaní s ním som sa dozvedel,  že je cenovo prístupný a na základe
toho urobil odchyt v našej obci -  boli odchytené 3 psy.
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Mnohí ľudia boli pobúrení,  že ideme odchytávať aj  mačky. Nebol taký úmysel,  mačka by
bola odchytená len v prípade, že by bola chorá a preto sme museli zo zákona vyhlásiť do
rozhlasu, že budeme realizovať odchyť zatúlaných psov a mačiek.
V odchytoch psov budeme pokračovať a mačky budeme odchytávať až po 1.10.2013 – tie,
ktoré nebudú mať čip (zákonná povinnosť). 

f) Daň za využívanie verejného priestranstva  (drevo piesok, autá) -  ako viete takúto daň
budeme  vyberať  od 1.7.2012 Vyhlásili  sme  do rozhlasu  výzvu na  odpratanie  materiálov
občanov z verejných priestranstiev- celkom dobrá úspešnosť. Necháme čas do cca 20.6.2012
a potom budeme písomne upozorňovať tých, ktorí tak neurobili. 

g)  Schôdza OO JDS – 7.7.2012. - bola u nás schôdza JDS z okresov PT a RS – urobila sa
obhliadka Šamotky, Danka Bakšová, ZŠ, schôdza v espresse – zviditeľnila sa tým obec, malo
to pozitívne ohlasy.

h) Hrnčiarske slávnosti – 12.8.2012 bude posviecka, 10.8.2012 – budú Hrnčiarske slávnosti,
začiatok programu cca o 17.30, detaily dohodneme s kultúrnou komisiou.

i)  Požiarna  dokumentácia:  postupne  dávame  do  poriadku  požiarnu  dokumentáciu,
evakuačné plány, dokupujeme  hasiace prístroje  (5 ks). V tejto oblasti je potrebné dokúpiť
cca 8 prístrojov, dať do poriadku vnútorné hydranty, ale hlavne,  a to bude najnákladnejšie,
vykonať  revízie  elektriny,  plynu,  bleskozvodov,  spotrebičov.  Tieto  veci  budeme  riešiť
priebežne, postupne podľa dostatku zdrojov.

j)  Stránka  –  vlani  sme  dočasne lacno   rekonštruovali  obecnú  stránku,  s  tým ,  že  v
budúcnosti  ju  budeme  štandardizovať,  tak aby  spĺňala  zákonné   požiadavky a  bola
užívateľsky komfortná.  Pracovníčky boli na školení k WEB stránkam a tam sa dozvedeli čo
všetko má stránka obsahovať a  aj to, že stránky sú kontrolované ministerstvom financií a v
prípade nedostatkov je potom stanovený termín na odstránenie nedostatkov a hrozba pokuty.
Chceme tomu predísť a tak začneme už v predstihu s jej rekonštrukciou, podľa dostatku
zdrojov.

k) Nákup náradia, prístrojov iné – v 2. štvrťroku sme kúpili novú veľkú rozbrusovačku,
novú  motorovú  kosačku  a  fotopascu.  Z  2.  protipovodňového  projektu  nám  zhotoviteľ
prenechal bezplatne motorovú pílu.
 
l)  Obec dala urobiť laminovanie máp katastra  – mapy sú už k dispozícii  pre občanov na
chodbách a kanceláriách obecného úradu .

m) Zasadnutie vlády  v  PT –  6.6.2012 bolo  zasadnutie  vlády.  Klub  starostov sa na ňu
zodpovedne  pripravil.  Stretli  sme  sa  v  predstihu  a  definovali  sme  požiadavky  na
financovanie – priority (poliklinika, rozvoj zamestnanosti, budovanie ciest). Dohodli sme
sa aj na tom, aby každá obec mala z toho niečo, že  žiadosti na MF budú prefinancované
z rezervy vlády. Ja som navrhol ako jednu z priorít  - cyklotrasu PT – RS. 
Nasledovalo  rokovanie  klubu  so štátnymi  tajomníkmi  ministerstiev  a  následne  zasadla
vláda.
Bolo nám vyhovené: my dostaneme na rekonštrukciu MŠ – okná, dvere, osvetlenie 13.500
EUR. Vyhovené bolo aj v cyklotrase.
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Poslanci OZ zobrali správu o činnosti obecného úradu na vedomie.

Ad 11/  Interpelácie poslancov 

.
       O slovo sa v tomto bode prihlásil pán Miroslav Šatara poslanec OZ, mal návrh, aby sa
odpad zo stromov a kríkov nesústreďoval v strede dediny.

Na to reagoval starosta obce - nemáme mechanizmy na odvoz tohto odpadu. 1 x mesačne od-
pad vyvezie pán J.Markotán traktorom a následne je spálený mimo obce. Súhlasí s tým, že to
špatí obec, budeme hľadať riešenie.
–––––– 
O slovo  sa  prihlásil  pán  Rastislav  Bolha poslanec  OZ  ,  mal  návrh,  že  keď sa  opravuje
zastávka autobusu či by sme  tam nemohli  dať zalaminátovaný nápis  ,,zákaz zdržovania  sa
mimo  cestujúcich“.  Nakoľko sa tu zdržiava  mládež aj v nočných hodinách a niekedy tam
robia neporiadok. 

Starosta obce súhlasil s jeho návrhom  a tabuľku tam umiestnime.
–––––– 

Ďalej poslanec OZ pán M.Šatara mal návrh, že keď už robíme rekonštrukciu zastávok, či by
sme  neurobili  zastávky z nejakého iného materiálu  nie z   laminátu.  V dedinách v rimavskej
doline sú urobené murované zastávky.

Na to reagoval starosta obce Ing.Branislav Nociar  - rimavská dolina má urobené zastávky
financované  z eurofondov, žiadosť na to podala MAS Malohont,  ktorá bola  úspešná.  Naša
obec je však členom iného združenia – Hornohrad. Naše združenie v tomto nebolo úspešné.
Starosta sa zaujímal aj o to, či by sme sa nemohli stať členmi združenia Malohont – členom
by sme sa mohli stať, ale až od roku 2013. Nakoľko sú zdroje z programu na rozvoj vidieka
už vyčerpané my by sme v roku 2013 nič nedostali.
Fimnancovanie  murovaných   zastávok  z  vlastných  zdrojov  by  bolo  nákladné  a  máme
neodkladnejšie záležitosti do ktorých potrebujeme investovať
Poslanci OZ zobrali interpelácie poslancov na vedomie. 

Ad 12/  Správa kontrolóra obce za 1.Q.2012 

       V tomto bode vystúpil kontrolór obce pán Ivan Pilčík  a predniesol prítomným správu
kontrolóra obce za  1.Q.2012:

Prekontrolované boli účtovné doklady za jednotlivé mesiace 01 až 03/2012, bankové doklady,
pokladničné doklady a mzdové doklady. Prečítal aj zostatky na jednotlivých účtoch. Pri kon-
trole neboli zistené žiadne  porušenia zákona o účtovníctve a nebolo potrebné vytvoriť proto-
kol len záznam o kontrole.
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Poslanci  OZ správu kontrolóra  obce  za  1.štvrťrok 2012 zobrali  na vedomie.  Správa
kontrolóra obce tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 13/  Doplnenie členov komisií 

      V tomto bode starosta obce skonštatoval, že by sme ešte mali zvoliť jedného člena Komi-
sie  pre školstvo. Predseda tejto komisie  Ing.Ján Adam navrhol pani  Mgr. Janu Sýkorovú
učiteľku v ZŠ. 

Hlasovanie :
Za :   6
Proti :  0
Zdržali sa : 0 

Poslanci OZ jednohlasne schválili za člena Komisie pre školstvo pani Mgr.Janu Sýkorovú
––––––– 

Predseda  Komisie pre mládež a šport navrhol jej doplnenie o ďalšieho člena. Za člena tejto komisie
navrhol pána Patrika Machavu.

Hlasovanie :
Za :   6
Proti :  0
Zdržali sa : 0 

Poslanci OZ jednohlasne schválili za člena Komisie pre mládež a šport pána Patrika Machavu.

Ad 14/  Schválenie znenia zápisu do kroniky obce za rok 2011  

  

       V tomto bode vystúpil  starosta obce a vyzval  pána Ing.Jána Adama,  aby prečítal
prítomným zápis do kroniky za rok 2011.

Ing.Ján Adam prečítal zápis do kroniky za rok 2011, ktorý obsahoval údaje o činnosti obecné-
ho úradu, zasadnutia obecného zastupiteľstva, činnosť VD Šamotka, PD, TJ, ZŠ, MŠ. Ďalej
údaje o počte narodených detí, údaje o zomrelých občanoch, úmrtie biskupa monsignora Edu-
arda Kojnoka, priebeh Hrnčiarskych slávností....

Hlasovanie:
Za: 6
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Poslanci OZ jednohlasne schválili zápis do kroniky obce za rok 2011.
–––––––– 
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V tomto bode starosta ešte navrhol, že je potrebné aby sme schválili za tento zápis do kroniky
obce za rok 2011 odmenu kronikárovi Ing.Jánovi Adamovi.

Ing.Ján Adam poprosil,  či by sa odmena kronikára nemohla o niečo zvýšiť,  nakoľko výška
ročnej odmeny kronikára bola schvaľovaná už veľmi dávno.

Poslanci OZ sa po návrhoch dohodli na sume 160,- Eur ( hrubý príjem).

Hlasovanie :
Za :   5
Proti :  0
Zdržali sa : 1 

Poslanci OZ  schválili vyplatenie odmeny kronikárovi obce za zápis do kroniky za rok 2011 vo
výške 160,- Eur (hrubý príjem).

Ad 15/ Prerokovanie žiadostí

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

1. Žiadosť pána Dušana Markotána, ktorý žiada o odklad termínu  na odstránenie stavebné-
ho materiálu,  ktorý ma pred  rodinným domom H.Zalužany č.67 na verejnom priestranstve.
Svoju žiadosť odôvodnil, tým že bol nedávno operovaný na srdce, momentálne je na PN, po
skončení PN tento stavebný materiál odstráni.

Potom starosta vyzval poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili.

Pán  Miroslav  Šatara  povedal,  že   by  sme  nemali  robiť  výnimky,  keďže  sme  vo  VZN
stanovili termín na odstránenie 30.6.2012, pretože o výnimky môžu potom žiadať aj iní obča-
nia.  Keďže  sa  jedná  o zdravotné dôvody navrhol  predĺžiť  lehotu  o jeden  mesiac  teda do
31.7.2012.

Hlasovanie :
Za :   4
Proti :  0
Zdržali sa : 2 

Poslanci  OZ schválili  predĺženie lehoty na odstránenie stavebného materiálu z verejného
priestranstva pred rodinným domom č.67 pánovi Dušanovi Markotánovi o 1 mesiac t.j.
do 31.7.2012.
––––––– 

2. Žiadosť pani Alexandry Šerešovej o odkúpenie,  respektíve  prenájom rodinného  domu
číslo 239, ktorý je vo vlastníctve obce.
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Starosta obce dal priestor poslancom, aby sa  k žiadosti vyjadrili.

Potom dal starosta hlasovať za predaj rodinného domu č.239 pani Šerešovej:

Hlasovanie :
Za :   0
Proti :  6
Zdržali sa : 0

Potom dal starosta obce hlasovať za prenájom rodinného domu č.239 pani Šerešovej:

Hlasovanie :
Za :   1
Proti :  4
Zdržali sa : 1 

Poslanci  OZ   neschválili  predaj,   ani  prenájom  rodinného  domu  číslo  239  pani
Alexandre Šerešovej.

Ad 16/  Kúpa pozemku do vlastníctva obce 

     Starosta obce v tomto bode informoval poslancov o tom, že vznikli problémy na ulici za
Žigmundom Pisárom – v minulosti tieto pozemky  rozmerali, ale zle vykolíkovali – domy sa
posunuli  do cudzích parciel – tak sa museli  parcely poposúvať.  Starosta dal poslancom
k nahliadnutia  mapu  týchto  parciel.  Pánovi  Ing.Milanovi  Markotánovi  na  konci  zostalo
menej,  tak mu vymerali  ešte pozemok za pánom Kišákom. Následne pán Markotán predal
pozemok p.Kišákovi, lenže cez tento pozemok ide kanalizácia. Starosta inicioval stretnutie
s Ing. Pisárom, p. Kišákom, p.Šágom a dohodli sme sa na vytvorení nových parciel pre
obec  - nad kanalizáciou, následne si p.Pisár a p.Kišák povymieňajú zvyšky parciel tak,
aby mali rovné hranice pozemkov.  

Verejný záujem – 
a) kúpa pozemku nad kanalizáciou, k.ú, H.Zalužany: parcela 1016/1 od vlastníka Ing.
Žigmund Pisár – 82 m2 za cenu 1 EUR za m2
b)  kúpa  pozemku  nad  kanalizáciou,  k.ú,  Sušany:  parcela  603/37  od  vlastníka  Pavel
Kišák a Ludmila 103 m2 za cenu 1 EUR za m2.

Hlasovanie :
Za :  6
Proti :  0
Zdržali sa : 0

Poslanci OZ jednohlasne schválili : 
a)  kúpu  pozemku  nad  obecnou  kanalizáciou  vo  verejnom  záujme,  k.ú,  H.Zalužany:
parcela 1016/1 od vlastníka Ing. Žigmund Pisár – 82 m2 za cenu 1 EUR za m2
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b) kúpu pozemku nad obecnou kanalizáciou vo verejnom záujme, k.ú, Sušany: parcela
603/37 od vlastníka Pavel  Kišák a Ľudmila103 m2 za cenu 1 EUR za m2.

Ad 17/  Rôzne

Starosta obce v tomto bode informoval prítomných :

      1. Očkovnie  a čipovanie psov – do 30.9.2013 – musia byť všetky psy aj mačky začipované.
Čipovanie stojí cca 15 EUR. Výhoda pre obec: je lepšia evidencia psov  - jednoduchší výber
daní za psa. Dal poslancom zvážiť návrh na   zníženie  poplatku pre tých, ktorí si dajú psa
„začipovať“ na ďalšie 2 roky na 50 % - napr. zaplatia tento rok  7 EUR, ak si dajú  začipovať
psa – v budúcom roku budú platiť 3,5 Eur a v r. 2014  3,5 Eur. 

Na to reagoval  Miroslav Šatara – my nebudeme kontrolovať čipovanie  psov, obec nie  je
povinná toto riešiť.
Na to reagoval starosta obce, že detailne zatiaľ neovládame zákon, ktorý túto problematiku
upresňuje  a  že  v  budúcnosti  možno  budú  k  zákonu  vykonávacie  vyhlášky,  ktoré  túto
problematiku upresnia. Preto po rozuprave navrhol, aby sme sa touto problematikou zaoberali
neskôr,  v prípade, že vyplynú pre obec nejaké povinnosti v danej oblasti. 

––––––––
 

      2. Zámena katastra:
      „Komplikovanú situáciu,  ktorá vznikla v minulosti neuváženými investíciami obce  v k.ú.

Sušany (novostavby od Ing. Pisára k potoku sú v k.ú. Sušany),  sa chceme pokúsiť vyriešiť
zámenou častí katastrálnych území s obcou Sušany. Keďže tieto pozemky  v minulosti boli
trvalé trávne porasty, ponúkneme im hodnotnejšiu ornú pôdu v rovnakej výmere. Je to teraz
už komplikované riešiť, ale pokúsime sa o to, nakoľko  títo stavebníci boli údajne e zavedení,
keď si   mysleli,  ža  stavajú  v  H.Zalužanoch  a   poväčšine  chcú  patriť  k  obci  Hrnčiarske
Zalužany. Preto opožiadame Obec Sušany o vyjadrenie sa k tejto záležitosti a v prípade (čo
len)  predbežného  súhlasu   pripravíme   všetky  dokumenty  k  tejto  transakcii.  Je  našou
povinnosťou pokúsiť sa o nápravu v tejto oblasti, ale všetko už teraz závisí od korektnosti  a
stanoviska Sušian.   

Ad 18/  Diskusia

        O slovo sa v tomto bode prihlásil pán Miroslav Šatara a vyslovil pochvalu starostovi
obce za zrekonštruovaný most.

Ad 19/  Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ
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       V tomto bode Ing. Agáta Krajlíková zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. Poslanci
toto  uznesenie  jednohlasne  schválili  bez  pripomienok.  Uznesenie  tvorí  prílohu  tejto
zápisnice.

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 :

Rastislav Bolha
Katarína Peržeľová

                                                                                            Ing.Branislav Nociar
                                                                                                  starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 02/ 2012
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo

dňa 15.06.2012 o 17.45 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :

A/ Berie na vedomie:
           1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia 16.03.2012
           2. Správu o činnosti obecného úradu
           3. Správu kontrolóra obce za 1.štvrťrok 2012
           4. Interpelácie poslancov
           5. Správu o plnení rozpočtu obce k 31.5.2012 
           6. Správu audítorky za rok 2011
           7. Výročnú správu obce za rok 2011

B/ Schvaľuje :

1.Záverečný účet obce za rok 2011
2.Zmeny rozpočtu 2012  nasledovne:

Navyšenie príjmov :
v položke 322001:    rekonštrukcia MŠ o 7.500,- Eur
v položke 312001 :   protipovodňové opatrenia  o 18.700,- Eur

V príjmoch rušíme :
v položke 322001 : dotáciu  Ekopolis na  volejbalové ihrisko : 3.040,-Eur (nebola   
schválená) 
v položke 322001 : dotáciu z programu obnovy dediny 2500,- Eur  ( nebola 
schválená)
          
Výdavky : 
 -   presúvame  z  položky  06.2.0.  712002  (  dotácia  z  programu  obnovy  dediny,  ktorá
nebola schválená)  2.650,- Eur na  položku 05.6.0.  na mzdové náklady a pracovné   náradie
protipovodňových pracovníkov 
- presúvame z položky 08.1.0. 717001 (dotácia z Ekopolisu ktorá nebola schválená ) 4.000,-
Eur  na  položku 05.6.0.  na  mzdové náklady a pracovné náradie protipovodňových pracovní-
kov
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-  položku 01.1.1.6. 635006 oprava budovy  znižujeme  o 1.000,- Eur, ktoré presúvame na-
sledovne : 300,- Eur  na položku 05.6.0. na mzdové náklady a pracovné náradie protipovo-
dňových pracovníkov a  700,- Eur na položku  09.1.1.1.  717002  na rekonštrukciu MŠ 

- položku 09.1.1.1 717002 rekonštrukcia MŠ zvyšujeme o  7.500,- Eur ( o to je dotácia na re-
konštrukciu MŠ vyššia oproti pôvodne plánovanej ) 

         
         -  položku 05.6.0. mzdové náklady a pracovné náradie protipovodňových pracovníkov zvyšu-

jeme o 18.700,- Eur (čo je dotácia z úradu práce na mzdové náklady a pracovné náradie proti-
povodňových pracovníkov) 

3. Zápis do kroniky obce za rok 2011
4. Vyplatenie odmeny kronikárovi obce pánovi Ing. Jánovi Adamovi za zápis do kroniky

za rok 2011 vo výške 160,- Eur.
5. Odkúpenie  pozemkov vo  verejnom záujme   od pána  Ing.  Žigmunda  Pisára   82m2

p.č.1016/1 a od pána Kiššáka 103 m2  p.č.603/37 ,  za 1,- Euro za m2.

C/ Volí : 

1. Za členku  komisie pre  školstvo pani Mgr,Janu Sýkorovú

2. Pána Patrika Machavu za člena Komisie pre mládež a šport 

D/ Predlžuje :

1. Lehotu na odstránenie stavebného materiálu z verejného priestranstva pred rodinným
domom č.67 pánovi Dušanovi Markotánovi o 1 mesiac t.j. do 31.7.2012.

E/ Neschvaľuje :
1. Predaj  ani prenájom rodinného domu H.Zalužany číslo 239 pani Alexandre Šerešovej.

                                                                                         Ing.Branislav Nociar
                                                                                             starosta obce
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