
Obec Hrnčiarske Zalužany

Z Á P I S N IC A
3/2012  (10/2010-2014)

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len
OZ), ktoré sa konalo  dňa  17.08.2012  o  18.00  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 
                                   Pavol Križo
                                   Ing.Ján Adam

Prizvaní:   Ing. Agáta Krajlíková - pracovníčka OÚ 

                  Ivan Pilčík – kontrolór obce
Prítomní  občania obce:  Ing.Jolana Markotánová

                                           Ing.Peter Košťálik 
                                           Peter Nachtmann

                                           Július Husár                                         
                                           

                                                        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.

Ad 2/  Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

       Starosta obce skonštatoval, že z celkového počtu všetkých poslancov 7 je prítomných 7
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a
uznášať sa.“
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Ad 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     

Ing.Branislav Nociar starosta obce určil:
Za overovateľov zápisnice: Pavol Križo a Vladimír Ďalog 
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.   Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia  OZ konaného dňa 15.6.2012

6.   Správa o činnosti obecného úradu
7.   Interpelácie poslancov 
8.   Správa kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2012
9.   Prerokovanie žiadostí 
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ
13. 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 :   7
Proti :  0

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

Ad 5/ Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 15.6.2012

V tomto bode vystúpil starosta obce Ing.Branislav Nociar a oboznámil prítomných s plnením
uznesenia z o zasadnutia OZ z minulého zasadnutia OZ:   
K bodu B/1 -  Schválený záverečný účet obce za rok 2011. 

K bodu B/2 – Zmeny v rozpočte na rok 2012 – zmeny boli zapracované do rozpočtu a postupujeme
podľa nich
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K bodu  B/3 –  Zápis do kroniky obce  za rok 2011 – zapísaný

K bodu B/4 -Vyplatenie odmeny kronikárovi obce pánovi Ing. Jánovi Adamovi za zápis do kroniky za
rok 2011 vo výške 160,- Eur- odmena bola vyplatená.

K  bodu B/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 –   kúpne zmluvy boli podpísané,
návrhy na vklady  odnesené na kataster, čakáme na rozhodnutia o vklade.

Uznesenia z OZ 15.6.2012 boli splnené.

Ad 6 /  Správa o činnosti obecného úradu  

V tomto bode Ing.Branislav Nociar predniesol prítomným správu o činnosti obecného úradu:

a) Kolaudácia ČOV
 
ČOV – končí nám dočasná kolaudácia. Včera bolo kolaudačné konanie k trvalej prevádzke.
Výsledok:  pravdepodobne  bude  predĺžená  lehota  na  dočasnú  prevádzku  na  ďalších  12
mesiacov. Dohodnutý bol kompromis vo vzorkách : 2 na vstupe, 4 na výstupe (malo byť 3-6).

c) Opravy a kúpa majetku:
 - autobusové zástavky – boli opravené
 - perón – schody, bočná stena, zábradlie – boli opravené
 - ZŠ – interaktívna tabuľa – cena 1400 EU, 700 dá sponzor a  700 obec.
 - v ZŠ sa urobila nová počítačová miestnosť –  z dvoch šatní – vybúranie steny, osadené
nové  okno, podlahy, nové osvetlenie, vymaľovanie  miestnosti  aj chodieb
  -  ihrisko – urobila sa záchytná sieť -  TJ – mala zakúpenú sieť, obec dala staré stĺpy z
rozhlasu, cement, piesok a pracovnú silu,
  -   MŠ dostala dotáciu z  MF – na okná,  dvere,  žalúzie sieťky  – prebehlo  výberové
konanie, vyhrala firma XANTO – 14. 986,- EUR. Do konca mesiaca chceme rekonštrukciu
ukončiť. 

d) Odchyt  psov  – vykonali sme  4x odchyt  psov – odchytených bolo  8 psov. V odchyte
pokračujeme ďalej.

e) Daň za využívanie verejného priestranstva  (drevo piesok, autá) –Občanom sme zaslali
výzvy, aby si odstránili materiál z verejných priestranstiev.  Napriek tomu niektorí   občania
materiál  neodpratali  –  pán   S.Séleš,  Ján Markotán,  Ing.  Ňuňuk    –  týmto  budú  poslané
rozhodnutia  o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva.

f)  Hrnčiarske slávnosti – sa konali dňa 10.8.2012. Akcia  dopadla  veľmi dobre.  Obec sa
týmto podujatím zviditeľnila. Starosta poďakoval aktívnym poslancom: Ďalog, Bolha, Szőke,
Peržeľová, Šatara,  kultúrnej komisii,  dobrovoľníkom, ale aj zamestnancom obce, všetkým,
ktorí sa podieľali na  organizácii a príprave slávností.
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g) Rekonštrukcia miestneho rozhlasu – zo SSE sme dostali mail, v ktorom požadujú od nás
revízie, projekty k miestnemu rozhlasu – aj k vetvám, ktoré sa nerekonštruovali – v termíne
do 16.8.2012. Bol to mimoriadne šibeničný termín, ale hrozilo nám, že inak nám odmontujú z
stĺpov naše zariadenia MR. Revízia a projekt MR nás bude stáť 675 EUR. Podľa vyjadrenia
firmy, ktorá nám rekonštruovala rozhlas: v stredokraji nikde takéto veci nepožadujú. Včera
sme zaslali všetky požadované doklady  do SSE.  

i)  Zámena častí  katastra  –  starosta rokoval s Ing.Václavíkom starostom obce Sušany,  z
ktorého vyplynulo, že v prípade trvania na našej požiadavke by museli vyhlásiť referendum.
To by však s veľkou pravdepodobnosťou nebolo  úspešné – je potreba účasti viac ako 50 %
voličov. Keby aj účasť bola  výsledok hlasovania nemusí byť pozitívny. Zatiaľ nepokračujeme
v prácach na tejto veci. 
 
Poslanci OZ zobrali správu o činnosti obecného úradu na vedomie.

Ad 7/  Interpelácie poslancov 

.
V tomto  bode  vyzval  Ing.Branislav   Nociar  starosta  obce  poslancov,aby predniesli  svoje
interpelácie : 

O slovo sa ako prvá prihlásila pani Katarína Peržeľová poslankyňa OZ a opýtala sa starostu
obce či vie o tom, že do predajne pána Gálika so zmiešaným tvarom počas dažďov zatieklo –
vybuchla mu pokladňa takže mu vznikla dosť veľká škoda. Či by sme mu nemali na nejaký
čas odpustiť nájomné, aby sa mu tým kompenzovala vzniknutá škoda. 

Starosta  jej  na  to  odpovedal,  že  vie  o tom.  Keď  pán  Gálik  oficiálne  písomne  požiada
o kompenzáciu škody, tak sa tým budeme zaoberať.
–––––––– 

Potom sa o slovo prihlásil poslanec OZ pán Pavol Križo a mal otázku na starostu obce , prečo
nie je ochota obce zamestnávať ľudí z obce - prečo zamestnávame zamestnankyne z iných
obcí ( ekonómka, TSP pracovníčka).

Starosta  mu  na  to  odpovedal,  že  v čase  keď nastúpil  do  funkcie  starostu  obce  na  konci
decembra 2010, situácia bola taká, že tu nenašiel ani bývalého starostu Ing.Markotána – aby
mu odovzdal agendu,  ani bývalú ekonómku pani Talánovú. Účtovníctvo obce za rok 2010
bolo  zaúčtované  len  do  októbra  2010   a  bolo  potrebné  urobiť  uzávierku  za  rok  2010
a odovzdať ju na daňovom úrad do 20.1.2011. Súrne musel zohnať účtovníčku, ktoré ovláda
účtovníctvo  obcí.  Takže  sa  poradil  so  starostami  susedných  obcí  a tí  mu  poradili  tri
účtovníčky, ale len pani Cabanová bola ochotná za takejto situácie zobrať túto prácu. Keďže
sa nám veľmi dobre osvedčila v tejto práci nebolo by korektné, aby sme ju po tom ako nám
pomohla v tej najhoršej situácii prepustili.

Čo sa týka pracovného miesta terénnej sociálnej pracovníčky – na toto miesto bol konkurz.
Členmi výberovej komisie  bol zástupca  fondu  FSR,  starosta  obce,  splnomocnenec  Úradu
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vlády  pre  miestnu  rómsku  komunitu  a dvaja  zástupcovia  združení  pre  tento  región.  Boli
stanovené prísne kritéria výberu na toto miesto, ktoré starosta nemohol ovplyvniť.

Na  to  mu  pán  Pavol  Križo  odpovedal,  že  to  je  alibistizmus.  Starosta  odpoveda,  že  sme
postupovali  podľa pravidiel FSR  (poskytovatľľa  dotácie)  pre výberové konania  a  žiadny
alibizmus tu nemá miesto 
––––––––  
Ďalej mál pán P.Križo otázku na starostu obce, že ako sa doručujú pozvánky na zasadnutie
OZ. Lebo na jeho pozvánke bol dátum vystavenia 7.8.2012, ale doručená mu bola pozvánka
až 14.8.2012.

Na to mu starosta obce odpovedal, že pozvánky sme naozaj roznášali len 14.8.2012. Dátum
na pozvánke bol chybný. Ospravedlnil sa za tú chybu.
––––––––– 

Pán Pavol Križo mal otázku na starostu obce, prečo nebola zápisnica z minulého zasadnutia
OZ  v zmysle zákona do 10 dní po ukončení OZ napísaná a podpísaná starostom obce. Pri
podpise overovateľov chýba dátum podpisu.

Starosta  mu  na  to  odpovedal,  že  overovateľka  pani  K.Peržeľová  bola  na  tri  týždne
odcestovaná.  Najprv  musia  zápisnicu  podpísať  overovatelia  a až  potom  môže  podpísať
zápisnicu starosta obce.

Na to mu pán P.Križo povedal, že to nie je prvý krát – stáva sa to pravidelne, že zápisnica je
napísaná až mesiac po zasadnutí aj neskôr.

Starosta obce vyzval zamestnankyňu obce Ing.Krajlíkovú , ktorá píše zápisnice zo zasadnutí
OZ, aby sa k tomu vyjadrila.

Ing.Agáta Krajlíková odpovedala, že  oneskorené napísanie zápisníc je spôsobené z jej strany,
z dôvodu nedostatku času pri plnení pracovných povinností -  nestíha zápisnice napísať skôr.

Ing.Branislav  Nociar   starosta  obce   skonštatoval,  že  učiníme  nápravu  a zápisnice  budú
vyhotovované a podpísané  do 10 dní po zasadnutí OZ. 
––––––––––

Ďalej mal pán P.Križo  otázku čo majú  v náplni práce zamestnanci,  ktorí sú zamestnávaní
obcou v zmysle §50J a ako sú financované ich mzdy. Či práce postupujú podľa ich pracovnej
náplne.

Na  to  mu  odpovedal  starosta  obce,  že  majú  pracovnú  náplň,  ktorú   mu  predložíme  k
preštudovaniu.  Práce  prebiehajú  podľa  stanovených  termínov v zmysle  dohody s  úradom
práce. 95 % z nákladov na ich mzdy nám platí úrad práce a 5 % financuje obec.

Pán  poslanec  Pavol  Križo  mal  otázku  koľko  faktúr  bolo  vystavených  za  kosenie  trávy
občanom obce.
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Na to mu starosta obce odpovedal, že máme evidenciu všetkých občanov, ktorí zaplatili za
kosenie. Pán poslanec Križo môže prísť na obecný úrad, ak má vedomosť o tom u ktorých
občanov sme kosenie robili a zrovnať našu evidenciu s jeho informáciami.
––––––––– 

Potom  sa  o slovo  prihlásil  pán  Miroslav  Šatara a vyjadril  sa  k problematike  výmeny
katastrov.  Skonštatoval,  že  naša  obec  na  predmetných  pozemkoch,  kde  sa  nachádzajú
novostavby rodinných domov vybudovala infraštruktúru,  mali by sme aj naďalej iniciovať
zámenu katastrov. Mali by sme sa pokúšať vyčerpať všetky možnosti, aby sme túto zámenu
dosiahli. Občania, ktorí majú postavené rodinné domy na týchto pozemkoch by mali napísať
žiadosti  resp.  petíciu  na  obecné  zastupiteľstvo  v Sušanoch a žiadať  túto  zámenu.  Obecné
zastupiteľstvo v Sušanoch sa bude musieť touto ich žiadosťou zaoberať.

Starosta  obce  mu  na  to  odpovedal,že  sa  pýtal  takmer  všetkých  občanov  čo  tam  majú
postavené  rodinné  domy  –  všetci  by  chceli  byť  obyvateľmi  obce  Hrnčiarske  Zalužany.
Budeme sa teda zámenou katastra  aj naďalej zaoberať a hľadať cestu k disiahnutiu  tohto
cieľa.  Komplikovanejšie  je  to  v  tom,  že  obec  v  minulosti  pravdepodobne  vybudovala
infraštruktúru bez stavebného povolenia .

Poslanci OZ interpelácie poslancov zobrali na vedomie. 

Ad 8/  Správa kontrolóra obce za 2.štvrťrok 2012 

       V tomto bode vystúpil kontrolór obce pán Ivan Pilčík a predniesol prítomným správu
kontrolóra obce za  2.Q.2012:

Prekontrolované boli účtovné doklady za jednotlivé mesiace 04 až 06/2012, bankové doklady,
pokladničné doklady. Prečítal aj zostatky na jednotlivých účtoch. Pri kontrole neboli zistené
žiadne  porušenia zákona o účtovníctve a nebolo potrebné vytvoriť protokol len záznam o
kontrole.

Poslanci OZ správu kontrolóra obce za 2.štvrťrok 2012 zobrali na vedomie. Správa kontrolóra
obce tvorí prílohu tejto zápisnice.

          
Ad 9/  Prerokovanie žiadostí 

          
                V tomto  bode  starosta obce prečítal  prítomným  žiadosti,  ktoré  boli  doručené  do

obecného zastupiteľstva:

1.Žiadosť  pána  Igora  Gašpara  o prenájom  rodinného  domu  H.Zalužany  č.239.  Pán  Igor
Gašpar  svoju  žiadosť odôvodnil  tým,  že  po  nezhodách s matkou v rodičovskom dome sa
ocitol na  ulici.  Starosta informoval prítomných o tom,  že matka  pána  Gašpara pani Irena
Gašparová  po  nezhodách  so  synom  prišla  na  obecný  úrad  a   žiadosťou  nás  požiadala
o zrušenie  trvalého  pobytu  pre  jej  syna  pána  Igora  Gašpara  v jej  rodinnom dome.  Tejto
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žiadosti sme  podľa  zákon amuseli  vyhovieť   a pán Gašpar  v súčasnosti naozaj nemá  kde
bývať. Potom požiadal poslancov OZ o ich názory na túto žiadosť.

Poslanec OZ pán Ing.Ján Adam vyjadril svoj názor, že on je proti tomu, aby sme mu tento
rodinný dom prenajali.  Pre takéto prípady- ľudí ktorí sa ocitnú na ulici  by sa mali použiť
nejaké iné priestory – napr. stará ZŠ alebo bývalá vlaková stanica.

Na to  mu  starosta obce odpovedal,  že vlastníkom bývalej  ZŠ je  cirkev a budova  bývalej
železničnej stanice  patrí železniciam a je v KÚ Sušany, takže tieto budovy nie sú pre nás
v dispozícii. 

Poslanec OZ pán Miroslav Šatara je tiež proti prenájmu tohto rodinného domu. A navrhol,
že by obec mala vytvoriť nejakú finančnú rezervu, aby mohla odkúpiť staré opustené rodinné
domy v obci a zbúrať ich, aby nešpatili obec.

Na to  mu starosta obce odpovedal,  že v ročnom rozpočte obce nie je  možné nájsť takúto
veľkú finančnú rezervu napr. 30.000,- Eur. 

Aj pani Katarína Peržeľová vyslovila svoj nesúhlas s prenájmom tohto rodinného domu.

Pán Rastislav Bolha navrhol, aby obec pomohla pánovi Igorovi Gašparovi vybaviť azylový
dom. Ak tam nebude chcieť ísť tak potom nech sa sám postará o ubytovanie.

Hlasovanie :
Za :  0 
Proti : 7
Zdržali sa : 0

  
Poslanci  OZ  neschválili  žiadosť  Igora  Gašpara  o prenájom  rodinného  domu  Hrnčiarske
Zalužany č.239.       

          –––––––––––  

2. Ďalej starosta obce prečítal prítomným žiadosti od troch spoločností : 
    -   od spoločnosti Afella s.r.o. Modra 
    -   od spoločnosti Xav s.r.o. Modra  
    -   od spoločnosti Saforkada s.r.o. Modra 
všetky  tri  žiadali  o záväzné  stanovisko  obecného  zastupiteľstva  k stavebnému  konaniu
k výstavbe Bioplynovej stanice, ktorá je plánovaná v KÚ Hrnčiarske Zalužany.  
Starosta informoval poslancov OZ o tom, že spoločnosti sú tri, ale majitelia sú stále tí istí.
Minulý rok sme schválili zmluvu o budúcej zmluve a v nej je klauzula o tom , že oni budú
pracovať  na  podkladoch a keď budú  mať  všetky podklady tak budú  žiadať  o stanovisko
obecného  zastupiteľstva  k stavebnému  konaniu  k výstavbe  Bioplynovej  stanice.  Teraz  už
majú vybavených asi 80% podkladov. 
Obec  urobila  všetko,  aby  informovala  občanov  –  bola  exkurzia  v bioelektrárni  v
Boľkovciach, konalo sa verejné zhromaždenie občanov, kde mohli všetci vyjadriť svoj názor
k výstavbe bioelektrárne a mohli sa oboznámiť s fungovaním takejto bioelektrárne. 
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Starosta  obce  sleduje  obecný  záujem  a on  urobil  všetko  pre  to,  aby  boli  zvážené  a
eliminované  všetky riziká.
Ak OZ dá súhlasné stanovisko budú v ňom zapracované nasledovné podmienky:
majiteľ BSP sa zaväzuje, resp. zabezpečí: 

1. spracovanie  len na biologicky rozložiteľných látok  rastlinného pôvodu anaerobnou
technológiou -  fermentáciou. Nebudú používané žiadne iné  organické ani iné materiály
ako sú: vedľajšie živočíšne produkty, hnoj,močovka,  kafilérny odpad, komunálny odpad a
podobne,
2. každá zásadná zmena technológie, či spracovávanej  suroviny podlieha osobitnému

súhlasu obce, ako aj dotknutých orgánov štátnej správy
3. zabezpečovať  pravidelné čistenie  a  opravy  používaných  komunikácii na  vlastné

náklady 
4. pri  dovoze  suroviny,  resp.  vývoze  digestátu prednostné  používanie  miestnych

poľných komunikácii 
5. dodržanie  všetkých podmienok a požiadaviek orgánov štátnej správy k projektovej

dokumentácii  resp.   odborne  spôsobilých  osôb  vyjadrených  v  odborných
posudkoch. 

Napr.       :  * Posúdenie vplyvu dopravy – požiadavka na úpravu  prístupovej komunikácie
            * Posúdenie vplyvu hluku -  zníženie hlukovej emisie  obstavaním plynových
kogenerátorov, protihlukovým krytom  miešadiel a podobne.
-  tieto  podmienky sú záväzné aj pre  prípadného každého  ďalšieho majiteľa BPS a
budú súčasťou kúpno-predajnej zmluvy
- každá  zmena majoritného majiteľa  BPS bude vopred  konzultovaná s obcou, ktorá si
vyhradzuje právo doplniť podmienky udelenia súhlasu.
Ďalšou podmienkou bude, že pri nedodržaní niektorej z týchto podmienok tento súhlas stráca
platnosť. 
Okrem tohto súhlasu bude vypracovaná zmluva a tieto podmienky budú jej súčasťou  .

Potom starosta obce Ing.Branislav Nociar požiadal poslancov OZ ,aby sa k týmto žiadostiam
vyjadrili.

O slovo sa prihlásil pán Peter Szőke poslanec OZ a mal otázku na starostu obce, či bude
nejako v zmluve ošetrené, že ak napríklad po 4 – 5 rokoch prevádzky vznikne väčší zápach,
ako to potom budeme riešiť. On navštívil konkrétne jednu obec, v ktorej majú z bioelektrárne
väčší zápach. Písali aj petície, ale zápachu sa nevedia nijako zbaviť. Čo s tým urobíme ak aj
u nás nastane takýto prípad.

Starosta obce mu na to odpovedal, že to budeme mať  ošetrené v zmluve . Je to ošetrené aj
zákonmi, v takom prípade to treba riešiť cez životné prostredie. Možno majú v tej obci inú
technológiu výroby.
––––––––– 

Ďalej  mal  pán  Peter  Szőke poslanec  OZ  otázku,  čo  ak  sa  stane,  že  prevádzkovatelia
bioplynovej stanice nebudú platiť  poľnohospodárom za  dodanú zelenú hmotu tak ako to
mali dohodnuté. 
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Na to mu starosta obce odpovedal, že je potrebné, aby si poľnohospodári, ktorí budú dodávať
zelenú hmotu do bioelektrárne urobili také zmluvy, aby boli dostatočne chránení pre takýto
prípad. Pre nás je to ťažko ošetriť, lebo je to obchodný vzťah medzi nimi. 
–––––––––– 

Potom mal otázku pán Pavol Križo poslanec OZ ako je to vyriešené s prístupovou cestou.

Na  to  mu  odpovedal starosta  obce  –  zvoz  suroviny,  resp.  vývoz digestátu   to  je  jediné
vážnejšie riziko súvisiace s investíciou. Navážanie silážnych jám má vypracovanú dopravnú
štúdiu. Pôvodná cesta  musí byť vybratá do hĺbky 50 cm a sú stanovené vrstvy , ktoré musí
týchto 600 metrov cesty mať. Bude teda urobená nová cesta. Aby sme eliminovali prejazd
cez obec tak sme dali takú podmienku, že na zvoz budú využívať prednostne poľné cesty. 
Potom predložil poslancom starosta obce štúdiu posúdenie vplyvu dopravy.
––––––––––– 

Ďalej mal poslanec OZ pán Pavol Križo otázku, že ako je vyriešená skrývka zeminy.

Starosta mu na to odpovedal, že časť sa použije v areály a časťou zeminy sa prekryje bývalé
smetisko a spád k potoku.

–––––––––– 

Ing.Ján Adam poslanec OZ mal otázku, ako budú v bioelektrárni  riešené odpady  :  80˚ C
teplá voda a odpad z biomasy. 

Na to mu odpovedal starosta obce, toto všetko je   ošetrené:  
- teplo – máme prednostné právo na odber tepla.  Týmto teplom by sme chceli vykurovať
budovu obecného úradu, možno aj budovu ZŠ a MŠ. Ak si privedieme k budove obecného
úradu teplo sami tak budeme mať teplo zadarmo. 
- z odpadu – digestátu sa bude robiť sušina a tá sa potom bude lisovať do peletiek. Zvyšok sa
bude vyvážať firmám, s ktorými majú zmluvu. 

Ďalej mal Ing.J.Adam otázku, čo z odpadovým teplom mimo vykurovacieho obdobia. 

Na  to  mu  starosta  odpovedal,  že  je  v ich  záujme,aby  toto  teplo  použili,  ak  ho  nijako
nepoužijú  výkupná cena elektriny bude nižšia. Ale dalo by sa využiť napríklad na skleníky.
––––––––– 

Pani  Katarína  Peržeľová poslankyňa  OZ  mala  otázku,  koľko  ľudí  sa  v bioelektrárni
zamestná a či sa vyžaduje, aby mali nejaké odborné vzdelanie.

Starosta jej odpovedal,  že by tam malo robiť priamo v prevádzke  6 ľudí a ak budú robiť
peletky +strážna služba spolu by sa tam malo zamestnaťcca 15 ľudí. Vo výrobe by mali byť
zamestnaní  ľudia,  ktorí  sú  schopní  absorbovať  vedomosti,  firma  im  zaplatí  kurzy.
V peletkárni  bude  zrejme  potrebná  fyzická  sila  a v strážnej  službe  bude  môcť  pracovať
ktokoľvek kto splní požiadavky na výkon takejto práce.
––––––––– 
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Pán Pavol Križo mal otázku na starostu obce – dopočul sa, že prebieha petícia proti výstavbe
bioplynovej stanice. Petícia nebola zatiaľ doručená na obecný úrad?
 
Starosta mu na to odpovedal, že zatiaľ nič neprišlo. 
––––––––– 

Potom mal  otázku na starostu obce  Rastislav Bolha,  čo  keď sa stane  počas fungovania
bioelektrárne napríklad po 5 rokoch, že ceny energií nebudú pre nich atraktívne. Je táto cena
garantovaná na celých 15 rokov? 

Na to mu starosta odpovedal, že cena je garantovaná na 15 rokov a nevie čo by sa stalo ak by
výroba predčasne zanikla.
––––––––– 
 
Katarína Peržeľová mala otázku na starostu obce, že ak sa pri navážaní biomasy  poškodí
hlavná cesta – opravia ju prevádzkovatelia bioelektrárne.

Na to jej odpovedal starosta obce, že áno. Ktorúkoľvek cestu keď poškodia sú povinní ju
opraviť, aj hlavnú aj vedľajšie.

Ďalej starosta poznamenal, že v susednej obci Ožďany bude tiež bioelektráreň takže počas
navážania biomasy do bioelektrárne v Ožďanoch, bude aj tak zvýšený  prejazd nákladných
áut cez našu obec. V prípade, že  investíciu neschválime riziká nám ostanú  a profit bude mať
iná obec.
––––––––––  
Potom starosta obce Ing.Branislav Nociar prečítal poslancom OZ text súhlasu  so všetkými
podmienkami a dal hlasovať :

Hlasovanie
Za:  5 
Proti: 1
Zdržal sa: 1

 
           Obecné zastupiteľstvo  súhlasí s  výstavbou :

a) bioplynovej stanice I. o výkone 999 kW
b) bioplynovej stanice II. o výkone 999 kW
c) bioplynovej stanice III. o výkone 999 kW   
na pozemkoch  p.č. 996/2, 998/3, 999/2, 1001/4 v KÚ Hrnčiarske Zalužany za nasledovných
podmienok : majiteľ BSP sa zaväzuje, resp. zabezpečí: 

 -  spracovanie  len na biologicky rozložiteľných látok  rastlinného pôvodu  anaerobnou
technológiou -  fermentáciou. Nebudú používané žiadne iné  organické ani iné materiály ako
sú: vedľajšie živočíšne produkty, hnoj, kafilérny odpad, komunálny odpad a podobne,
-  každá  zásadná  zmena  technológie,  či  spracovávanej   suroviny  podlieha  osobitnému
súhlasu obce, ako aj dotknutých orgánov štátnej správy
-   zabezpečovať pravidelné čistenie a opravy používaných komunikácii na vlastné náklady
-  pri dovoze suroviny, resp. vývoze digestátu prednostné používanie miestnych poľných
komunikácii 
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-  dodržanie   všetkých  podmienok a požiadaviek orgánov štátnej správy k  projektovej
dokumentácii resp.  odborne spôsobilých osôb vyjadrených v odborných posudkoch. 
Napr.:       * Posúdenie vplyvu dopravy – požiadavka na úpravu  prístupovej komunikácie
         *  Posúdenie  vplyvu  hluku  -   zníženie  hlukovej  emisie  obstavaním plynových
kogenerátorov, protihlukovým krytom  miešadiel a podobne.
-  tieto  podmienky sú záväzné aj pre  prípadného každého  ďalšieho majiteľa BPS a
budú súčasťou kúpno-predajnej zmluvy
- každá  zmena majoritného majiteľa  BPS bude vopred  konzultovaná s obcou, ktorá si
vyhradzuje právo doplniť podmienky udelenia súhlasu.
Ďalšou podmienkou bude ,  že  pri nedodržaní niektorej z  týchto  podmienok tento  súhlas
stráca platnosť. 
Okrem tohto súhlasu bude vypracovaná zmluva a tieto podmienky budú jej súčasťou  .

Ad 10/  Rôzne 

V tomto bode vystúpil starosta obce : a oboznámil prítomných, že  ministerstvo školstva spolu
s krajským školským úradom majú vytvorený fond na riešenie havarijných situácii. Naša ZŠ a
MŠ sú v havarijnom stave: okná, strecha, praskliny v stenách, WC, rozvody, kúrenie. Z tohto
fondu  môžu poskytnúť  max.  170 tis.  EUR.  Spoluúčasť nie  je  požadovaná.  Je potrebné
vypracovať projekt +hodnotenie znalca k havarijnej situácii. Cena projektu po zjednaní – je
cca 500 EUR. 
Chcem požiadať o prostriedky z tohto fondu na: okná a dvere na ZŠ, strechu+rekonštrukcie
rozvodov  MŠ  a podobne.
Potrebujeme schváliť:  -  financovanie nákladov na projekt: 500 EUR
                                      - podanie žiadosti

Pán  Miroslav Šatara mal otázku či by sa z týchto finančných prostriedkov nedalo spevniť
vrchné poschodie budovy ZŠ - statika.

Na to reagoval pán Vladimír Ďalog poslanec OZ a povedal, že pokiaľ on vie tento problém
už bol odstránený. 

Starosta sa k tomu vyjadril – on nevie o tomto probléme, ale samozrejme ak by bolo potrebné
vrchné  poschodie  ZŠ  spevniť   a v rámci  tohto  projektu  by  sa  to  dalo  tak  to  urobíme.
V projekte by to statik pravdepodobne mohol posúdiť.

Pán Ing.Ján Adam sa opýtal či máme od budovy ZŠ nejaký projekt.

Na to mu odpovedal starosta obce, že žiaľ žiadny mu predchodcom nebol odovzdaný a ani
sme nijaký zatiaľ nenašli.

Potom dal starosta obce hlasovať za podanie žiadosti  o dotáciu na rekonštrukciu MŠ, ZŠ a
vypracovanie projektu na rekonštrukciu MŠ, ZŠ vo výške 500,- Eur :

Hlasovanie
Za:  7 
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Proti: 0
Zdržal sa: 0

Poslanci  OZ  jednohlasne  schválili  podanie  žiadosti  o dotáciu  na  rekonštrukciu  ZŠ,MŠ
a vypracovanie projektu na rekonštrukciu ZŠ a  MŠ vo výške 500,- Eur.

Ad 11/ Diskusia 

.
     V tomto bode sa ako prvý o slovo prihlásil pán  Miroslav Šatara  poslanec OZ a mal
otázku na starostu obce čo je s fotopascou, či sa využíva a či už bolo na základe záberov z nej
niečo zistené.

Na to mu starosta obce odpovedal, že fotopasca bola umiestnená v areáli MŠ, lebo tam boli
nejaké problémy. Zatiaľ zo záberov z nej  nebolo zistené žiadne porušenie verejného poriadku
ani znečisťovanie obce. Teraz je umiestnená na inom mieste, ktoré nebude zverejňovať.
––––––––––  

Potom mal otázku na starostu obce pán Rastislav Bolha poslanec OZ – čo sa bude nachádzať
v oddychovej zóne vedľa bioelektrárne.

Na to mu starosta odpovedal, že tam budú stromy z oboch strán, potom tam bude altánok ,
ihrisko, možno amfiteáter s miestnosťou na prezliekanie. 
–––––––––– 

Starosta  obce  Ing.Branislav  Nociar  sa  opýtal  prítomných  poslancov,  že  čo  sa  týka
bioelektrárne aj keď sme už schválili predaj, či sa má ešte zaoberať tým, aby zisťoval aké by
boli podmienky prenájmu pôdy pod bioelektráreň. 

Na  to  mu  odpovedal,  pán  Miroslav  Šatara,  že  už  sme  raz  schválili  predaj,  takže  sa
prenájmom už netreba zaoberať.  Ale informatívne podmienky prenájmu môže pán starosta
zistiť. S ním súhlasili aj ostatní poslanci OZ.
–––––––––– 

Nakoľko sa v predošlých bodoch o slovo hlásila pani Ing.Jolana Markotánová starosta dal v
súlade  s  rokovacím  poriadkom hlasovať  poslancom  OZ,  či  jej  umožnia  povedať  svoje
pripomienky alebo požiadavky.

Poslanci všetci súhlasili, aby pani Ing.J.Markotánová predniesla svoje pripomienky.

Pani  Ing.Jolana  Markotánová  však  povedala,  že  ona  prinesie  v pondelok  písomne  svoje
požiadavky a pripomienky a odišla.

Ad 12/   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 13/  Záver 

       Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci poďakoval všetkým za účasť.
Obecné zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené.
Zapísala : Ing. Agáta Krajlíková

Overovatelia :
Pavol Križo

Vladimír Ďalog

  

                                                                                             Ing.Branislav Nociar
                                                                                                  starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 03/ 2012
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo

dňa 17.08.2012 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :

A/ Berie na vedomie:

           1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia 15.06.2012
           2. Správu o činnosti obecného úradu
           3. Správu kontrolóra obce za 2.štvrťrok 2012
           4. Interpelácie poslancov
          

B/ Schvaľuje :
      1. Podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu ZŠ a MŠ  a vypracovanie projektu na
rekonštrukciu MŠ a ZŠ   vo výške 500,- Eur.

C/ Súhlasí : 

1. 1. S výstavbou :
a) bioplynovej stanice I. o výkone 999 kW
b) bioplynovej stanice  II. o výkone 999 kW
c) bioplynovej stanice II. o výkone 999 kW

na  pozemkoch parcela  číslo  :  996/2,  998/3,  999/2,  1001/4 v KÚ Hrnčiarske Zalužany  za
nasledovných podmienok: : majiteľ BSP sa zaväzuje, resp. zabezpečí: 

1. spracovanie  len na biologicky rozložiteľných látok  rastlinného pôvodu anaeróbnou
technológiou -  fermentáciou. Nebudú používané žiadne iné  organické ani iné materiály
ako sú: vedľajšie živočíšne produkty, hnoj, kafilérny odpad, komunálny odpad a podobne,
6. každá zásadná zmena technológie, či spracovávanej  suroviny podlieha osobitnému

súhlasu obce, ako aj dotknutých orgánov štátnej správy
7. zabezpečovať  pravidelné čistenie  a  opravy  používaných  komunikácii na  vlastné

náklady 
8. pri  dovoze  suroviny,  resp.  vývoze  digestátu prednostné  používanie  miestnych

poľných komunikácii 
9. dodržanie  všetkých podmienok a požiadaviek orgánov štátnej správy k projektovej

dokumentácii  resp.   odborne  spôsobilých  osôb  vyjadrených  v  odborných
posudkoch. 

Napr.:        * Posúdenie vplyvu dopravy – požiadavka na úpravu  prístupovej komunikácie
            * Posúdenie vplyvu hluku -  zníženie hlukovej emisie  obstavaním plynových
kogenerátorov, protihlukovým krytom  miešadiel a podobne.
-  tieto  podmienky sú záväzné aj pre  prípadného každého  ďalšieho majiteľa BPS a
budú súčasťou kúpno-predajnej zmluvy
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- každá  zmena majoritného majiteľa  BPS bude vopred  konzultovaná s obcou, ktorá si
vyhradzuje právo doplniť podmienky udelenia súhlasu.
Ďalšou podmienkou bude , že pri nedodržaní niektorej z týchto podmienok tento súhlas
stráca platnosť. 
Okrem tohto súhlasu bude vypracovaná zmluva a tieto podmienky budú jej súčasťou  .

E/ Neschvaľuje :
1. Žiadosť pána Igora Gašpara o  prenájom rodinného domu H.Zalužany číslo 239 .

                                                                                         Ing.Branislav Nociar
                                                                                             starosta obce
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