
          Obec Hrnčiarske Zalužany

                    Z Á P I S N IC A
                  5/2012  (12/2010-2014)

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len
OZ), ktoré sa konalo  dňa  19.09.2012 , 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
                                    Miroslav Šatara 
                                    Ing.Ján Adam 

Neprítomní poslanci : Pavol Križo- neospravedlnený
                                      Peter Szőke - ospravedlnený

Prizvaní:   Ing. Agáta Krajlíková - pracovníčka OÚ 

                  Martina Cabanová - účtovníčka obce 
                  Ivan Pilčík – kontrolór obce

Prítomní  občania obce:   Ing.Jolana Markotánová
                                            Ondrej Melich

                                            Ján Markotán      
                                            Ján Bolha                                 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                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 5
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a
uznášať sa.
ospravedlnený : 1 poslanec
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neospravedlnený: 1 poslanec 

Ad 3/ 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

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 uznesení zo zasadnutí OZ konaných dňa 17.8.2012 a 27.8.2012
6.   Správa o činnosti obecného úradu
7.   Interpelácie poslancov 
8.   Informácia o plnení rozpočtu obce k 31.8.2012
9.   Prerokovanie žiadostí 
10. Návrh komisie na overenie petície pre rozhodnutie o petícii    
11. Rozhodnutie o vyhlásení/nevyhlásení miestneho referenda 
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ
15. Záver. 

Starosta  obce:  „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 :   5
Proti :  0
Zdržali sa : 0 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Ad 5/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ konaných dňa 17.8.2012 a 27.8.2012  

V tomto bode vystúpil Ing. Branislav Nociar starosta obce a informoval prítomných s plnením
uznesení z predošlých zasadnutí OZ :
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OZ 17.8.2012

„K bodu B/1 – Podanie žiadosti na rekonštrukciu ZŠ a MŠ – na základe odporučenia
sme z tejto žiadosti vypustili MŠ,  nakoľko táto už dostala v tomto roku dotáciu na okná a
ďalšiu by v tomto roku nedostala (pokúsime sa v budúcom roku) a požiadali sme o dotáciu
na okná a dvere v ZŠ. Faktúra za projekt zatiaľ nebola dodaná.
K bodu C -   Súhlas s výstavbou bioplynovej stanice I.,II, III -   aj keď som bol oprávnený  k
vydaniu takéhoto súhlasu (na základe rozhodnutia OZ), vzhľadom k tomu , že prebiehala petícia a v
záujme predídenia  prípadnej škode  pre obec som zatiaľ takéto stanovisko nevydal.  Na základe
odporučenia právnika  bude vydané až po rozhodnutí o referende. V prípade vyhlásenia referenda
bude vydané/zamietnuté  až po ňom, v prípade nevyhlásenia po podpise uznesenia z OZ.

OZ 27.8.2012

K bodu  A/  a B/ Schvaľuje komisiu na overenie platnosti petície za vyhlásenie miestneho
referenda proti výstavbe bioplynovej stanice v známom zložení a  volí za predsedu tejto
komisie p. Miroslava Šataru.
Komisia  zasadla  2  x:  dňa 27.8.2012 a 3.9.2012. Jej stanovisko  budeme počuť v bode 10
dnešného zasadnutia.

Uznesenia zo zasadnutí OZ konaných v dňoch 17.8.2012 a 27.8.2012 boli splnené.
Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu plnenia uznesení na vedomie.

Ad 6/   Správa o činnosti obecného úradu 

V tomto bode starosta obce Ing.B.Nociar  predniesol prítomným správu o činnosti obecného
úradu :

„ a) Opravy a kúpa majetku:

-  MŠ – DOTÁCIA  MF -  výmena okien, dverí, žalúzie, sieťky – suma 14 590,02 
    teda spoluúčasť obce bola 1 090,02 EUR
- Sála- začali sme so zvyšovaním pódia 
- OÚ – výmena dvoch okien TSP (severná strana)
- Altánok MŠ – v spolupráci s p. Skýpalom, ktorý drevo na konštrukciu a  prácu obci daroval
a krytinu  na strechu zaplatí obec  (cca 450 EUR). Tu by som chcel verejne poďakovať pánovi
Pavlovi Skýpalovi a  jeho otcovi,  za nezištnú pomoc obci.  Kiež by takýchto občanov bolo
viac.     
- Pozemky nad kanalizáciou – Pisár, Kišák – zavkladované, kúpna cena zaplatená.

b) Rozhlas:

   Na  minulom zasadnutí  som Vám spomínal, že sme museli urobiť revízie, ktoré sme zaslali
na SSE. Pán Vigoda mi oznámil, že revízie sú v poriadku a zašlú nám zmluvu  o bezplatnej
výpožičke podperných bodov.

c) TSP:

                                                                                                                                                 3



   Projekt TSP je  doteraz financovaný z  ESF. Princíp spočíva v tom, že 95 % nákladov je
financovaných z EU a ŠR, 5 % obec. Teraz vychádzajú výzvy na transformáciu do národného
projektu,  ktorý  je  administratívne  oveľa  jednoduchší  a  spoluúčasť  tam  nie  je  žiadna  –
poskytuje sa mesačný paušál. Poslali sme žiadosť o takúto transformáciu od 1.1.2013

Pripravujeme – vybrúsenie, nalakovanie parkiet v sále, záchytná sieť malé ihrisko“.

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 : 

Ako  prvý  sa  o slovo  prihlásil  pán  Ing.  Ján  Adam poslanec  OZ,  tlmočil  prítomným
požiadavku občanov na ulici Družstevnej – posledný reproduktor miestneho rozhlasu na
tejto ulici hrá príliš hlasno – treba znížiť jeho hlasitosť. 

Na to mu odpovedal Ing. Branislav Nociar starosta obce, že zamestnanci obce preveria túto
skutočnosť  a v prípade potreby bude  hlasitosť na tomto reproduktore znížená.
––––––– 

Potom pani  Katarína Peržeľová poslankyňa OZ mala požiadavku  na starostu obce - za
autobusovou zastávkou  v časti obce  Konopište niekto  vysypal smeti, či by ich obecní
pracovníci nemohli odstrániť?

Na to jej starosta odpovedal, že nevedel o tom a samozrejme tieto smeti budú odstránené.
–––––––
Potom vystúpil v tomto bode pán Miroslav Šatara a opýtal sa starostu obce, či sa už urobil
poriadok za požiarnou zbrojnicou.

Na to mu odpovedal starosta obce, že  určitý občan našej obce tam dal konáre, ktoré opílil zo
svojich stromov. Zatiaľ tieto neboli odstránené, vzhľadom k riešeniu akútnejších problémov v
obci, ale tento  odpad bude v najbližšej dobe odstránený. 
–––––––– 

Pán  Vladimír Ďalog poslanec OZ mal návrh,  či by sme nemohli zriadiť spoločné obecné
kompostovisko. 

Na to mu starosta obce odpovedal, že  cca pred tromi rokmi bol termín na to, aby obce zriadili
kompostoviská, ktoré  boli  podporované aj fondami  z EÚ.   Teraz by  to obec musela hradiť
z vlastných zdrojov, resp. počkať na výzvy, ktoré budú podporovať takýto typ investície. Ale
v  prípade, že bude v našej obci bioplynová stanica (ďalej len BPS),  pokúsi sa rokovať s
investorom o zriadení kompostoviska,  ktoré by bolo využívané obcou a následne kompost
použitý v BPS.
––––––––– 

                                                                                                                                                 4



Potom pani  Katarína  Peržeľová mala  pripomienku,  že  pri  oždianskej  šťavici je  zase
neporiadok. Opýtala sa starostu či nemáme s Obecným úradom v Ožďanoch nejakú dohodu
o tom kto a kedy tam bude upratovať. 

Na to jej odpovedal starosta, že keď  tam bol naposledy  naozaj tam bol  neporiadok. Bolo to
po  „živánskej“  mladých  v   blízkosti  šťavice.  Už  dal  pokyn  obecným  pracovníkom  k
odstráneniu   odpadu.   Obce  H.Zalužany  a  Ožďany  majú  slovnú  dohodu  o  priebežnom
spoločnom čistení tejto lokality, ale bez určenia konkrétnych termínov.

Na to reagoval aj poslanec OZ pán Miroslav Šatara a navrhol,  aby  sa starosta našej obce
a starosta obce Ožďany dohodli na tom kto tam kedy bude upratovať.

Starosta mu odpovedal, že pri najbližšom stretnutí  so  starostom Oždian budú o tom rokovať.
––––––––– 

Pán  Miroslav  Šatara mal  otázku   na  starostu  obce,  že  si  mládež  robila  živánsku pri
,,Harasti,, . Na lúke pri lese  zostal po nich poriadny neporiadok - sú tam porozhadzované
plastové  fľaše  a ohnisko  uprostred.  On  by  si  rád  pohovoril  s tými  občanmi čo  tam túto
živánsku organizovali, len nevie kto bol organizátor.

Na to mu starosta odpovedal, že sa to pokúsime zistiť. 
–––––––––– 

Potom sa opýtal pán Miroslav Šatara poslanec OZ, že či sme niečo nové nezaznamenali na
fotopasci.

Na to mu starosta obce odpovedal,  že sa týmto nezaoberal,  nemal vôbec čas – nakoľko v
súvislosti s predloženou petíciou boli  v priebehu mesiaca tri zasadnutia OZ, dve zasadnutia
komisie,  riešil  sa  začiatok   školského  roka,  výmena  okien  v  MŠ,  teraz  už  vykurovacia
sezóna...

Pán M.Šatara mu na to odpovedal, že  máme v obci aj iných zamestnancov, ktorí môžu túto
fotopascu  niekam umiestniť a aj pozrieť z nej zábery.  
Na to mu starosta odpovedal, že je najlepšie keď takéto veci rieši starosta a keď bude  mať na
to čas  bude to riešiť.

Poslanci OZ interpelácie poslancov zobrali na vedomie. 

Ad 8/  Informácia o plnení rozpočtu obce k 31.8.2012 

      V tomto  bode  vystúpila  ekonómka  obce  pani  Martina  Cabanová  a  oboznámila
prítomných s plnením rozpočtu k 31.8.2012 v časti príjmovej a v časti výdavkovej.

Príjmy:                                 246 424,39
Výdavky:                              213 399,44
Hospodársky  výsledok :     +33.024,95 
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V tom je však zahrnutá aj dotácia na rekonštrukciu MŠ a nie sú tam zahrnuté ešte výdaje na
mzdy za mesiac 08/2012, ktoré budú vyplatené až v mesiaci 09/2012. Takže reálny prebytok
je cca 5.000,- Eur.

- Čerpanie  v ZŠ bolo 38.371,24,- Eur čo je  58% plnenie. Čo je k tomuto dátumu primerané.
- Čerpanie v MŠ bolo 24.424,- Eur čo je 38,9 % plnenie. Čo je tiež primerané.
-  Čerpanie  v ŠKD bolo  6073,44,-  Eur   čo  je  58 % plnenie.  Plnenie  primerané  k tomuto
dátumu.
- Čerpanie na správe obce bolo 51.430,- Eur čo je 67,87 % plnenie. 
-Výdaje na miestny rozhlas sú prekročené nakoľko sme v rozpočte nepočítali s revíziami na
miestny rozhlas.
- Taktiež je vyššie čerpanie dotácie pre súbor Hrnčiarka, nakoľko vlani si nečerpali dotáciu
tak sme im to bolo čiastočne kompenzované  v tomto roku. Nakúpili si látky na nové sukne,
a topánky.

Potom ekonómka obce vyzvala prítomných, ak majú nejaké otázky k plneniu rozpočtu nech
sa pýtajú.

Pán  Miroslav  Šatara mal  otázku  čo  je  s platením dane  z  nehnuteľností.  V položke  daň
z pozemkov je plnenie len 29%. Ako obec postupuje pri vymáhaní týchto daní.

Starosta  obce  mu  odpovedal,  že  v tejto  položke  je  preto  také  nízke  plnenie,  lebo
poľnohospodárske družstvo, ktoré platí  rozhodujúcu časť týchto daní,  zatiaľ  zaplatilo  len
malú časť. V rámci posledného štvrťroka  budeme posielať upomienky a výzvy.

Na to pán M.Šatara mal návrh, že by sme mali zoznam neplatičov zverejniť na vývesnej
tabuli.

Na to  mu  starosta  obce  Ing.Branislav  Nociar  odpovedal,  že  na  vývesnej  tabuli  môžeme
neplatičov zverejniť len vtedy,  keď im pošleme  výzvy na zaplatenie  a v tejto  výzve  bude
napísané,  že  ak  nezaplatia  môžu byť  zverejnení  ako  neplatiči  na  úradnej  tabuli,  prípadne
stránke  obce.

Poslanci OZ zobrali informáciu o plnení rozpočtu k 31.8.2012 na vedomie.

Ad 9/  Prerokovanie žiadostí 

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

1. Súbor Hrnčiarka žiada o dotáciu na činnosť vo výške 300,- Eur. 
Potom sa starosta obce obrátil na pani Katarínu Peržeľovú – keďže  je členkou súboru či má
informácie o tom na čo konkrétne dotáciu potrebujú. 
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Pani Katarína Peržeľová mu na to odpovedala, že by potrebovali nové blúzky, vesty a chceli
by, aby ich nacvičoval profesionál, ktorý by musel dochádzať z ďaleka a potrebovali by mu
platiť cestovné.

Starosta obce skonštatoval,  že ak by mal súbor vystupovať aj niekde  mimo  našej obce ,
potrebujú choreografa. Hrnčiarka si aj sama zháňala sponzorov, takže sú aktívni, nečakajú len
na  to  čo im dá  obec.  Je na  OZ,  či im ešte na  tento rok niečo  schvália.  Potom požiadal
prítomných, aby sa  k tejto žiadosti vyjadrili. 

Poslanci OZ sa k žiadosti vyjadrili – navrhli navýšiť dotáciu pre súbor Hrnčiarka na rok 2012
o 100,- Eur, nad už vyčerpanú sumu.

Potom dal starosta obce hlasovať za tento návrh:  
 
Hlasovanie :
Za :   5
Proti :  0
Zdržali sa : 0

Poslanci OZ jednohlasne schválili  navýšenie dotácie pre súbor Hrnčiarka na rok 2012
o 100,-Eur nad už vyčerpanú sumu.
–––––––– 

2. Spoločnosť Program s.r.o. Trenčín žiada o vyjadrenie  k umiestneniu videohry v
prevádzke - Hostinec u Vojteka, Hlavná č.241 – vyjadrenie obce potrebuje ako podklad k
udeleniu individuálnej licencie  od MF. Do rozpočtu obce by to prinieslo 800 Eur. O udelení
licencie  rozhoduje   Ministerstvo financií, obvec dáva len stanovisko k umiestneniu hry.

Hlasovanie :
Za :   2
Proti :  3
Zdržali sa : 0

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť firmy Program s.r.o.  Trenčín o umiestnenie
videohry v prevádzke Hostinec u Vojteka.
–––––––– 

3. Žiadosť od spoločnosti  XAV  o súhlas  s  umiestnením a realizáciou elektrickej
prípojky pre firmu  BPS I. II.III. + vecné bremeno. 
Prípojka by mala viesť cez obecné pozemky, takže budú potrebovať aj prístup na pozemky.
Potom ukázal starosta obce poslancom mapu kadiaľ pôjde prípojka. 

Na to mal otázku poslanec OZ pán Miroslav Šatara , či by sme nemali toto schvaľovať až po
prejednaní petície.

Na to mu starosta obce odpovedal,  že táto spoločnosť pokračuje  v územnom konaní.  My
budeme vedieť výsledok až po uskutočnení referenda – ak sa bude konať. Ak im schválime
umiestnenie a realizáciu prípojky teraz, tak môžu ďalej pokračovať v územnom konaní. 
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Potom  dal  starosta  obce  hlasovať  za  súhlas  s umiestnením  a realizáciou  elektrickej
prípojky a vecným bremenom  pre stavbu ,, Bioplynová stanica Hrnčiarske Zalužany I,
II a III :

Hlasovanie :
Za :   4
Proti : 0
Zdržali sa : 1

Obecné zastupiteľstvo dáva nasledovný súhlas :

1.   Obec  Hrnčiarske  Zalužany,  ako  vlastník  pozemkov   súhlasí  s  umiestnením  a
realizáciou elektrickej prípojky pre  firmu 
XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 pre stavbu "Bioplynová stanica Hrnčiarske
Zalužany 1“, 
na pozemkoch parcelné čísla KN- C 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1),
996/1 (KN-E parc.č. 645)  a  996/4 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Po uskutočnení prác
a porealizačného zamerania zároveň súhlasíme so zriadením vecného bremena na uvedených
pozemkoch.

2.  Obec Hrnčiarske Zalužany, ako vlastník pozemkov  súhlasí s umiestnením a
realizáciou elektrickej prípojky pre  firmu 
XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 pre stavbu "Bioplynová stanica Hrnčiarske
Zalužany 2“, 
na pozemkoch parcelné čísla KN- C 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1),
996/1 (KN-E parc.č. 645)  a  996/4 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Po uskutočnení prác
a porealizačného zamerania zároveň súhlasíme so zriadením vecného bremena na uvedených
pozemkoch.

3.  Obec  Hrnčiarske  Zalužany,  ako  vlastník  pozemkov   súhlasí  s  umiestnením  a
realizáciou elektrickej prípojky pre  firmu 
XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 pre stavbu "Bioplynová stanica Hrnčiarske
Zalužany 3“, 
na pozemkoch parcelné čísla KN- C 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1),
996/1 (KN-E parc.č. 645)  a  996/4 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Po uskutočnení prác
a porealizačného zamerania zároveň súhlasíme so zriadením vecného bremena na uvedených
pozemkoch.

Ad 10/  Návrh komisie na overenie petície pre rozhodnutie o petícii     

V tomto bode starosta obce informoval prítomných, že komisia pre overenie platnosti petície
za  vyhlásenie  miestneho  referenda  proti  výstavbe  bioplynovej  stanice  v obci  Hrnčiarske
Zalužany zasadala dva krát 28.7.2012 a 3.9.2012. Potom odovzdal slovo pánovi Miroslavovi
Šatarovi predsedovi komisie : 
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Pán Miroslav Šatara prečítal prítomným:  
I. Návrh komisie určenej OZ na overenie petície pre OZ : 

1/  „Komisia  určená  podľa  § 11a  ods.  3  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom zriadení
v znení  neskorších  predpisov,  overila  petíciu  predloženú  petičným  výborom  dňa
21.8.2012,  požadujúcu   vyhlásenie  miestneho  referenda   proti  výstavbe  bioplynovej
stanice  v obci Hrnčiarske Zalužany,  zistila,  že  predložená  petícia  nespĺňala  náležitosti
stanovené  v  §  4  ods.  1  zákona  č.  85/1990  Zb.  o petičnom práve  v znení  neskorších
predpisov a v predloženej petícii boli zistené nasledovné nedostatky : 
1. nečitateľnosť údajov 30 osôb, ktorí podpísali petíciu, 
2. neúplnosť údajov  18 osôb, ktorí podpísali petíciu
3. z dôvodu podpísania čestného vyhlásenie – späť vzatie podpisu 3 osoby, ktoré
      podpísali petíciu
Z uvedených dôvodov komisia navrhuje, aby OZ pri rozhodovaní o petícii nezobralo do
úvahy celkom 51 osôb, ktoré o sebe uviedli údaje nečitateľne, neúplne, nepravdivo, alebo
osoby, ktoré čestným vyhlásením zobrali svoj podpis späť.

2/ Komisia konštatuje, že pre vyhlásenie miestneho referenda je podľa § 11a ods. 1 písm.
c  zákona  o obecnom zriadení  potrebná  petícia  skupiny obyvateľov obce  aspoň 30  %
oprávnených  voličov.  V obci  je  zapísaných  do  zoznamu voličov 702  voličov.  Petícia
obsahovala 227 podpisov a po neplatnosti údajov u 51 osôb, obsahuje petícia 176 osôb
podporujúcich petíciu, čo je  25 %.

3/  Na  základe  uvedeného  komisia  navrhuje,  aby  pre  nesplnenie  podmienok
vyplývajúcich z § 11a  ods. 1 písm. c/ zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 1 zákona
o petičnom  práve,  obecné  zastupiteľstvo  miestne  referendum  v obci  Hrnčiarske
Zalužany  proti  výstavbe  bioplynovej  stanice  v obci  Hrnčiarske  Zalužany
nevyhlásilo“.

Obecné  zastupiteľstvo  v Hrnčiarskych  Zalužanoch  zobralo  na  vedomie  Návrh
komisie pre overenie Petície za vyhlásenie miestneho referenda v obci Hrnčiarske
Zalužany proti výstavbe bioplynovej stanice v obci Hrnčiarske Zalužany, pre rozhodnutie
o petícii.

Ad 11/  Rozhodnutie o vyhlásení/nevyhlásení miestneho referenda  

V tomto  bode  sa  ujal  slova  starosta  obce  Ing.Branislav  Nociar  a skonštatoval,  že  je  to
doporučenie komisie - OZ to berie do úvahy pri svojom rozhodovaní. Obecné zastupiteľstvo
však rozhodne či vyhlásiť, alebo nevyhlásiť miestne referendum.
Potom starosta obce informoval prítomných, že v obci sa našli na viacerých miestach letáky,
ktoré ohovárajú, urážajú a dokonca určitým spôsobom vydierajú starostu obce aj poslancov
OZ. Prečítal   prítomným text letáku:

,, Bude v obci referendum o odvolaní starostu 
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Ak neuspeje podpisová akcia proti výstavbe bioplynovej elektrárne,  ktorú sa snaží starosta
obce so  svojimi  vernými znemožniť  a neprihliada  na  odpor  občanov obce bude  následne
nasledovať  podpisová  akcia  za  odvolanie  arogantného  a nenažratého  starostu  a jeho
kamarátov.“

Potom  dal  starosta  kolovať   leták  zabalený  v euroobale,  poslancom  OZ   a prítomným
občanom.
––––––––

Starosta obce sa najprv opýtal pána Ing .Jána Adama, ktorý je poslanec OZ, ale zároveň aj
člen petičného výboru, či už tento leták videl, či ho držal v rukách a či sa nebodaj  podieľal na
jeho tvorbe.

Na to mu pán Ing.Ján Adam odpovedal, že už ho videl vo viacerých rodinách v obci, ale on
sa na jeho tvorbe nepodieľal.
–––––––
Potom sa starosta obce opýtal aj občianky pani Ing. Jolany Markotánovej, ktorá je členka
petičného výboru a osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy,  či už ten leták držala
v rukách a či sa ona podieľala na tvorbe tohto letáku.

Na to mu pani Jolana Markotánová odpovedala, že ten leták ešte nedržala v rukách a ani sa
nepodieľala na jeho tvorbe a distribúcii.. 
––––––– 

Po týchto vyjadreniach starosta obce  Ing.Branislav Nociar povedal, keďže leták pán Ing. Ján
Adam a pani Ing. Jolana Markotánová,  podľa vlastných vyjadrení nedržali v rukách,  bude
zaujímavá prípadná  analýza  odtlačkov prstov.
–––––––– 

Potom starosta obce vyjadril svoje stanovisko : „ Podľa mne dostupných informácii sa pri
zbieraní podpisov používali nie vždy korektné spôsoby: krivé obvinenia z úplatkov,  neúplné-
neobjektívne  informácie  o  investícii,  zavádzanie  o  dôvodoch  petície   a  niektoré  indície
dokonca  nasvedčujú aj o manipulácii s podpismi!

Napriek  tomuto  všetkému,  som  pri  poslednom  zasadnutí  komisie pre  overenie  petície
odporúčal, aby sme napriek zákonným dôvodom pre zamietnutie petície, zvážili aj prípadné
vyhlásenie referenda -  v záujme toho, aby sa raz a navždy rozhodlo o tejto otázke, ako aj pre
pokoj v obci.

Po  prečítaní  si  tohto  letáku  som  stanovisk  zmenil a  budem  veľmi  jednoznačný:  som
jednoznačne proti vyhláseniu referenda  zo zákonných dôvodov !

Dôvody môjho stanoviska sú : 
- tento leták je hnusná a primitívna  forma nátlaku – až vydieranie  starostu a poslancov 
- tento leták podľ mňa jasne ukázal o čo v petícii ide  -  nie o BPS, ale o odvolanie starostu,
prípadne poslancov – niekomu sa zjavne nepáči terajšie rozloženie síl v obci. 
 
Ja  nie  som zrastený so  stoličkou  starostu –  keď si  poslanci,  alebo   občania  na  základe
objektívnych – prepytujem -  objektívnych  informácii,  budú  želať  môj  odchod,  budem to
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samozrejme akceptovať. V prípade neobjektívnych informácii sa budem zákonnými cestami
brániť.
Keď budem  cítiť,  že nemám tejto  obci čo dať, keď budem presvedčený,  že bude  zvolený
niekto o kom budem presvedčený,  že túto funkciu  bude zvládať lepšie a prinesie pre obec
viac – nebudem  brániť rozvoju obce a vzdám sa aj sám.

Zatiaľ ani zďaleka nie som o tom  presvedčený a preto sa nenechám zastrašiť, tobôž nie na
základe takéhoto pamfletu !“

Potom otvoril diskusiu na tému vyhlásenie referenda a požiadal všetkých poslancov, aby sa
k tomu jednotlivo vyjadrili.

Pán  Miroslav Šatara sa vyjadril,  že ho mrzí čo sa stalo, ale mali by sme sa odosobniť od
týchto vecí. Pri schvaľovaní bioplynovej stanice sme preberali všetky pozitíva aj negatíva a
zhodli sme sa na tom, že bioplynová stanica má veľa pozitív pre obec.  Že sa obec rozdelí na
nejaké  skupiny,  to   nepredpokladal..  Aj  on bol predtým za  to,  aby sa  vyhlásilo  miestne
referendum. Ale aj na základe tohto letáku je teraz proti. 

Potom vystúpil   pán   Ing.Ján Adam  a povedal,  že je  potrebné dotiahnuť veci do konca
v zmysle zákona.

Pán Vladimír Ďalog sa  k uvedenému vyjadril  nasledovne:  voľby do orgánov samosprávy
obcí sú každé 4 roky, môžu sa ľudia rozhodnúť a nevoliť znovu tých istých poslancov. Jeho
názor je taký, že bioplynová stanica má viacej pozitív.

Pán Rastislav Bolha sa priklonil k názoru pána Šataru, on je tiež za to aby sa obec rozvíjala.
Ale on by  referendum podporil.  Referendum je  najvyšší stupeň demokracie.Vzhľadom k
okolnostiam však  nebude hlasovať za referendum, ale ani proti.

Pani  Katarína Peržeľová sa  k tomu vyjadrila  tak,  že podľa jej názoru je  to zaujaté proti
poslancom a proti starostovi. Ona má taký názor, že  bioplynová stanica prinesie  pre obec
viac pozitív. Je jej ľúto, že to došlo tak ďaleko. Aj v minulosti aj v súčasnosti chceli poslanci
aj starosta obce v prvom rade vždy dobre pre obec.

Pán Vladimír Ďalog nebol pevne rozhodnutý či podporiť referendum alebo nie. Jeho názor je
taký, že keď by sa aj konalo referendum , účasť by bola zrejme slabá. 

Potom dal  starosta  obce  hlasovať  za  vyhlásenie  miestneho  referenda  proti  výstavbe
bioplynovej stanice v obci Hrnčiarske Zalužany :
 
Hlasovanie :
Za :   1
Proti :  2
Zdržali sa : 2

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že : 
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a/ predložená petícia za vyhlásenie miestneho referenda o obci Hrnčiarske Zalužany proti
výstavbe bioplynovej stanice nespĺňa náležitosti stanovené v § 4 ods. 1 zákona č. 85/1990
Zb.  o petičnom práve  v znení  neskorších  predpisov a v predloženej petícii boli zistené
nasledovné nedostatky : 

      1.  -   nečitateľnosť údajov 30 osôb, ktorí podpísali petíciu, 
      2.  -   neúplnosť údajov  18 osôb, ktorí podpísali petíciu
    3. -  z dôvodu podpísania čestného vyhlásenia – späť vzatie podpisu 3 osoby, ktoré

podpísali petíciu

      b/ pri rozhodovaní o petícii nebolo zobraté do  úvahy celkom 51 osôb, ktoré o sebe 
      v petícii uviedli údaje nečitateľne, neúplne a nepravdivo, alebo osoby, ktoré čestným
      vyhlásením zobrali svoj podpis späť.

       c/ pre vyhlásenie miestneho referenda je podľa § 11a ods. 1 písm. c zákona o obecnom
zriadení potrebná petícia skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.
V obci je zapísaných do zoznamu voličov 702 voličov. Petícia obsahovala 227 podpisov a po
neplatnosti údajov u 51 osôb, obsahuje petícia 176 osôb podporujúcich petíciu, čo je 25 %.

Obecné  zastupiteľstvo  v Hrnčiarskych  Zalužanoch  nevyhlasuje  miestne  referendum
požadované  petíciou  predloženou petičným výborom dňa   21.8.2012   proti  výstavbe
bioplynovej  stanice  v  Obci  Hrnčiarske  Zalužany  pre  nesplnenie podmienok
vyplývajúcich z § 11a  ods. 1 písm. c/ zákona o obecnom   zriadení a § 4 ods. 1 zákona
o petičnom práve, ako aj z dôvodov uvedených  v  § 4 ods. 6 zákona o petičnom práve.

Ad 12/ Rôzne   

V tomto bode vystúpil pán Rastislav Bolha, skonštatoval, že v kultúrnej komisii nám chýba
jeden člen. Navrhol za členku kultúrnej komisie pani Anežku Markotánovú.

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

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch volí za členku kultúrnej komisie pani
Anežku Markotánovú.
–––––––– 

Ďalej vystúpil starosta obce a informoval prítomných o to, že na kostolnej veži sú pokazené
hodiny.  Hodiny  nie  sú  majetkom  obce,  ale  slúžia  všetkým  obyvateľom obce.  Bolo  by
potrebné  tieto  hodiny  opraviť.  Firma,  ktorá  takéto  hodiny  opravuje  je  až  z Liptovského
Mikuláša.  Oprava by stála  cca 250,-  Eur.  Potom starosta obce poprosil  poslancov,  aby sa
k tomu vyjadrili.

Pán  Miroslav Šatara  vyjadril  svoj názor,  že je  to  vizitka obce -  obec môže  do  opravy
investovať.
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Pani Katarína Peržeľová je  tiež za opravu, ale je potrebné osloviť aj cirkev či na opravu
prispeje.

Hlasovanie :
Za :   4
Proti : 0
Zdržali sa : 1
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu na opravu hodín na kostolnej veži do 250,- Eur.

Ad 13/ Diskusia 

 V tomto bode starosta obce vyzval prítomných, kto má nejaký príspevok do diskusie nech ho
prednesie.

O slovo  sa  prihlásil  občan  pán  Ján  Markotán –  od  obecného  úradu  dostal  rozhodnutie
o vyrúbení dane za užívanie verejného priestranstva na 4 ,- eurá. Túto daň už aj zaplatil. Ale
ostatní  občania  boli  najprv  vyzvaní  k tomu,  aby  si  odstránili  materiál  z verejného
priestranstva.  Niekoľko  krát  osobne stretol starostu a ani on ho  na to  slovne  neupozornil.
Obecný úrad mu spôsobil oveľa väčšiu škodu na jeho poľnohospodárskej pôde - pri čistení
odtokového rigola tam nechali nahrnutú zem. Tú časť svojej pôdy on nemohol obrábať. Bude
si za to žiadať náhradu vo výške škody, ktorá mu vznikla.

Na toto mu odpovedal starosta obce – „obec zverejňuje VZN zákonom určeným spôsobom.
VZN, ktoré obsahuje aj prenájom verejného priestranstva bolo zverejnené na úradnej tabuli
obce.  V rámci  VZN bolo  určené,  aby občania  ktorý užívajú  VP  do  30.6.2012 odstránili
materiál,  ktorý tam majú  zložený.  Kto tak neurobil  tomu  sme  za  mesiac  07/2012  zaslali
rozhodnutie o vyrúbení dane z prenájmu VP. Niektorým občanom, ktorých sa to týka a nemali
sme na nich telefonický kontakt,  resp. osobne sme ich nestretli,  sme naozaj vopred zaslali
výzvu,  aby  si  materiál  odstránili  z VP-  hoci  sme  tak  nemuseli  urobiť.  Jemu  sme  výzvu
neposlali,  nakoľko  zamestnanec  obce   pán  Július  Markotán  (jeho  brat)  ho  viacnásobne
upozorňoval, aby si pán Ján Markotán materiál odstránil z VP. Bolo to prisľúbené a nestalo sa
tak.  Ale podotýkam obec nie je povinná zasielať takéto upozornenia občanom. 
Ďalej čo sa týka toho rigola: obec tento rigol čistila na základe písomnej žiadosti od pána Jána
Markotána, ktorý žiadal o jeho vyčistenie. Teraz žiada o náhradu škody. Ak mu vznikla škoda
mal nás upozorniť na to, že mu škoda vznikne a boli by sme túto zeminu odpratali“.

––––––– 
Potom sa o slovo prihlásila pani Ing. Jolana Markotánová a mala otázku prečo stále nebolo
zverejnené zloženie komisií OZ. Občania by tak vedeli na koho sa majú obrátiť, keď majú
nejaký problém. Už na minulých zasadnutiach o to žiadala a stále to nie je na úradnej tabuli
obce. Ani nebola táto jej požiadavka uvedená  v zápisnici. 
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Na  to  jej  odpovedal  starosta  obce,  že  v zápisnici  to  bolo  uvedené.  Zloženie  komisií  je
uvádzané  v  zápisniciach  zo  zasadnutí  z  OZ,  ktoré  sú  zverejnené  na  Web  stránke  obce.
Ospravedlnil sa a povedal, že komisie budú zverejnené aj na úradnej tabuli obce.
Na to ešte reagoval poslanec OZ pán Miroslav Šatara a povedal pani Ing.J.Markotánovej, že
sa môže obrátiť s akoukoľvek vecou na ktoréhokoľvek poslanca.
––––––– 

Potom mala  pani  Ing.  Jolana Markotánová ďalšiu  pripomienku,  že  dôchodcovia  v obci
nemajú žiadnu miestnosť kde by sa mohli denne stretávať.

Na to  jej  odpovedal  starosta obce,  že v miestnosti bývalého  espressa v budove,  obecného
úradu sa môžu dôchodcovia kedykoľvek stretávať. Je to tak dohodnuté, majú  vlastné kľuče a
ide o naozaj veľmi dôstojné priestory.
–––––––– 

Ďalej mala otázku na starostu obce Ing.J.Markotánová, prečo už nie je klub mladých.
Na to jej odpovedal starosta obce: „Už dlhú dobu mládež nemala v obci vlastné priestory,
nakoľko posledný klub mladých si  sami zdevastovali.  Ja  sám som to,  že  nemajú  vlastné
priestory, považoval  za nedôstojné. Preto som  ešte v minulom roku navrhol a snažil som sa
presvedčiť poslancov OZ, aby sme dali mladým šancu a určili im priestory a samozrejme aj
podmienky, za ktorých im tieto prestory dáme do bezplatného prenájmu.

  OZ na svojom zasadnutí schválilo priestor v požiarnej zbrojnici pre klub mladých , s tým že
bude  schválený prevádzkový poriadok,  ktorý podpíšu  3  osoby nad  21  rokov,  ktoré budú
hmotne  zodpovedné  za  prípadné  škody,  ako  aj za  dodržiavanie  prevádzkového  poriadku.
Ďalšou podmienkou bolo, že predmetné priestory si sami opravia. Náklady na elektrinu bude
platiť  obec.  V  prípade  porušenia  podmienok  prevádzkového  poriadku  im  priestor  bude
odobratý.

Po  schválení  priestorov  a  podmienok   mal  byť  postup  (o  ktorom  mladí  vedeli)
nasledovný:

 odovzdanie jedného kľúča zastupcovi mladých,

 svojpomocná rekonštrukcia priestorov mladými,

 vrátenie kľúča starostovi,

 podpísanie prevádzkového  poriadku mládežníckeho klubu a hmotnej zodpovednosti
tromi zástupcami mladých vo veku nad 21 rokov,

 odovzdanie troch „nerozrobiteľných“ kľúčov trom zodpovedným osobám

 užívanie priestorov podľa podmienok stanovených v prevádzkovom poriadku.

Realita:
Obec -  podmienky bezplatného prenájmu priestorov splnila: vyčlenila priestory, odovzdala
priestory zástupcovi mladých, schválila prevádzkový poriadok.
Mládež  –  prevzala  kĺúč  od  priestorov,  čiastočne  si  ich  zrerkonštruovali   -  toto  splnili.
Následne  si  kľúč  rozmnožili  a  užívali  priestory  bez  podpisu  prevádzkového  poriadku  a
hmotnej zodpovednosti. Teda nesplnili podmienky prenájmu stanovené OZ.

Viacnásobne som ich na túto skutočnosť upozorňoval, nedošlo však k náprave. Keď sa k tomu
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pridružilo  rušenie  nočného  kľudu,  užívanie  klubu  občanmi  iných  obcí  a  absolútne
nedodržiavanie prevádzkového poriadku, rozhodol som sa im dočasne tieto priestory odobrať
do doby splnenia stanovených podmienok.
Odvtedy čakám, kým splnia podmienky, t.j. prídu za mnou 3 zodpovedné osoby, podpíšu a
zabezpečia  dodržiavanie  prevádzkového  poriadku,  podpíšu  hmotnú  zodpovednosť  a  klub
môže  začať  opäť  fungovať.  Kým  sa  tak  nestane  tak  nie,  nakoľko  by  som tým  porušil
uznesenie OZ.

Na to reagovala Ing.J.Markotánová, že ona má 68 rokov, ona by chcela mať kľúče od tohto
klubu a ona bude zodpovedať za poriadok, chodili by tam aj dôchodcovia aj mládež.  Ona
pozná rodičov a starých rodičov tejto mládeže, skôr by vedela dohovoriť rodičom v prípade,
že by ich deti robili v klube niečo zlé.

Na to jej odpovedal starosta obce – je ochotný ju akceptovať, ako jednu z týchto troch osôb,
ktoré budú zodpovedné za prevádzku klubu. Ak sa dohodne s mládežou a privedie so sebou
dvoch zástupcov mládeže, môže sa podpísať prevádzkový poriadok a klub môže fungovať.
Súčasne jej však povedal, že čo sa týka dôchodcov nie si je istý, či by to takto aj oni chceli.
Pokiaľ vie, ona nie je ani členkou Klubu dôchodcov a teda nemá mandát rokovať v ich mene.

Ad 14/   Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ 

       V tomto bode Ing. Agáta Krajlíková zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie: 
Návrh na uznesenie č. 05/ 2012

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo
dňa 19.09.2012 o 17.45 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :

A/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu  plnenia   uznesenia  zo  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva,  konaných  dňa

17.8.2012 a 27.8.2012.
2. Správu o činnosti obecného úradu
3. Návrh  komisie  pre  overenie  Petície  za  vyhlásenie  miestneho  referenda  v  obci

Hrnčiarske Zalužany proti výstavbe bioplynovej stanice v obci Hrnčiarske Zalužany,
pre rozhodnutie o petícii 

B/ Schvaľuje :
1. Navýšenie dotácie na činnosť na rok 2012 pre súbor Hrnčiarka  o 100,- Eur nad už

vyčerpanú sumu.
2. Dotáciu na opravu hodín na kostolnej veži do 250,- Eur.

C/ Volí :
      1. Za členku kultúrnej komisie pani Anežku Markotánovú.

D/  Konštatuje, že :
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a/ predložená petícia za vyhlásenie miestneho referenda o obci Hrnčiarske Zalužany proti
výstavbe bioplynovej stanice nespĺňa náležitosti stanovené v § 4 ods. 1 zákona č. 85/1990
Zb.  o petičnom práve  v znení  neskorších  predpisov a v predloženej petícii boli zistené
nasledovné nedostatky : 

      1.  -  nečitateľnosť údajov 30 osôb, ktorí podpísali petíciu, 
      2.  -  neúplnosť údajov  18 osôb, ktorí podpísali petíciu
    3. -  z dôvodu podpísania čestného vyhlásenia – späť vzatie podpisu 3 osoby, ktoré

   podpísali petíciu

      b/ pri rozhodovaní o petícii nebolo zobraté do  úvahy celkom 51 osôb, ktoré o sebe 
      v petícii uviedli údaje nečitateľne, neúplne a nepravdivo, alebo osoby, ktoré čestným
      vyhlásením zobrali svoj podpis späť.

c/  pre vyhlásenie miestneho referenda je podľa § 11a ods. 1 písm. c zákona o obecnom
zriadení  potrebná  petícia  skupiny obyvateľov obce  v počte  aspoň 30  %  oprávnených
voličov. V obci je zapísaných do zoznamu voličov 702 voličov. Petícia obsahovala 227
podpisov a po  neplatnosti údajov u 51 osôb,  obsahuje  petícia  176 osôb podporujúcich
petíciu, čo je 25 %.

E/  Nevyhlasuje miestne referendum požadované petíciou predloženou petičným výborom
dňa  21.8.2012  proti výstavbe bioplynovej stanice v Obci Hrnčiarske Zalužany pre nesplnenie
podmienok vyplývajúcich z § 11a  ods. 1 písm. c/ zákona o obecnom   zriadení a § 4 ods. 1
zákona o petičnom práve, ako aj z dôvodov uvedených  v  § 4 ods. 6 zákona o petičnom práve.

F/  Neschvaľuje :

1.  Žiadosť  firmy  Program  s.r.o.  Trenčín  o umiestnenie  videohry  v prevádzke  Hostinec
u Vojteka.
 
G./ Súhlasí  :

1.   Obec  Hrnčiarske  Zalužany,  ako  vlastník  pozemkov   súhlasí  s  umiestnením  a
realizáciou elektrickej prípojky pre  firmu 
XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 pre stavbu "Bioplynová stanica Hrnčiarske
Zalužany 1“, 
na pozemkoch parcelné čísla KN- C 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1),
996/1 (KN-E parc.č. 645)  a  996/4 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Po uskutočnení prác
a porealizačného zamerania zároveň súhlasíme so zriadením vecného bremena na uvedených
pozemkoch.

2.   Obec  Hrnčiarske  Zalužany,  ako  vlastník  pozemkov   súhlasí  s  umiestnením  a
realizáciou elektrickej prípojky pre  firmu 
XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 pre stavbu "Bioplynová stanica Hrnčiarske
Zalužany 2“, 
na pozemkoch parcelné čísla KN- C 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1),
996/1 (KN-E parc.č. 645)  a  996/4 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Po uskutočnení prác
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a porealizačného zamerania zároveň súhlasíme so zriadením vecného bremena na uvedených
pozemkoch.

3.  Obec  Hrnčiarske  Zalužany,  ako  vlastník  pozemkov   súhlasí  s  umiestnením  a
realizáciou elektrickej prípojky pre  firmu 
XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 pre stavbu "Bioplynová stanica Hrnčiarske
Zalužany 3“, 
na pozemkoch parcelné čísla KN- C 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1),
996/1 (KN-E parc.č. 645)  a  996/4 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Po uskutočnení prác
a porealizačného zamerania zároveň súhlasíme so zriadením vecného bremena na uvedených
pozemkoch.

Hlasovanie :
Za :   4
Proti : 0
Zdržali sa : 1

Poslanci  predložený  návrh  na  uznesenie  schválili  bez pripomienok.  Uznesenie  tvorí
prílohu tejto zápisnice.

Ad 15/  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. 05/ 2012

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo
dňa 19.09.2012 o 17.45 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :

A/ Berie na vedomie :
      1.   Kontrolu  plnenia   uznesenia  zo  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva,  konaných  dňa
            17.8.2012 a 27.8.2012.
      2.   Správu o činnosti obecného úradu. 

3.   Návrh  komisie  pre  overenie  Petície  za    vyhlásenie  miestneho  referenda  v   obci
      Hrnčiarske Zalužany proti   výstavbe  bioplynovej stanice v obci Hrnčiarske Zalužany,
      pre rozhodnutie o petícii 

B/ Schvaľuje :
       1.  Navýšenie dotácie na činnosť na rok 2012 pre súbor Hrnčiarka  o 100,- Eur,  nad  už

             vyčerpanú sumu.
        2.  Dotáciu na opravu hodín na kostolnej veži do 250,- Eur.

C/ Volí :
       
        1.   Za členku kultúrnej komisie pani Anežku Markotánovú.

D/  Konštatuje, že :
 

a/ predložená petícia za vyhlásenie miestneho referenda o obci Hrnčiarske Zalužany proti
výstavbe bioplynovej stanice nespĺňa náležitosti stanovené v § 4 ods. 1 zákona č. 85/1990
Zb.  o petičnom práve  v znení  neskorších  predpisov a v predloženej petícii boli zistené
nasledovné nedostatky : 

      1.  -  nečitateľnosť údajov 30 osôb, ktorí podpísali petíciu, 
      2.  -  neúplnosť údajov  18 osôb, ktorí podpísali petíciu
    3. -  z dôvodu podpísania čestného vyhlásenia – späť vzatie podpisu 3 osoby, ktoré

   podpísali petíciu

      b/ pri  rozhodovaní  o   petícii  nebolo   zobraté  do  úvahy celkom  51  osôb, ktoré  o  sebe
      v  petícii  uviedli  údaje   nečitateľne,  neúplne a  nepravdivo, alebo  osoby, ktoré  čestným
      vyhlásením zobrali svoj podpis späť.

c/  pre vyhlásenie miestneho referenda je podľa § 11a ods. 1 písm. c zákona o obecnom
zriadení  potrebná  petícia  skupiny  obyvateľov  obce  v počte  aspoň  30  %  oprávnených
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voličov. V obci je zapísaných do zoznamu voličov 702 voličov. Petícia  obsahovala 227
podpisov a po  neplatnosti údajov u 51 osôb,  obsahuje  petícia  176  osôb podporujúcich
petíciu, čo je 25 %.

E/  Nevyhlasuje miestne referendum požadované petíciou predloženou petičným výborom
dňa  21.8.2012  proti výstavbe bioplynovej stanice v Obci Hrnčiarske Zalužany pre nesplnenie
podmienok vyplývajúcich z § 11a  ods. 1 písm. c/ zákona o obecnom   zriadení a § 4 ods. 1
zákona o petičnom práve, ako aj z dôvodov uvedených  v  § 4 ods. 6 zákona o petičnom práve.

F/  Neschvaľuje :

1.  Žiadosť  firmy  Program  s.r.o.  Trenčín  o umiestnenie  videohry  v prevádzke  Hostinec
u Vojteka.
 
G./ Súhlasí  :

1.   Obec  Hrnčiarske  Zalužany,  ako  vlastník  pozemkov   súhlasí  s  umiestnením  a
realizáciou elektrickej prípojky pre  firmu 
XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 pre stavbu "Bioplynová stanica Hrnčiarske
Zalužany 1“, 
na pozemkoch parcelné čísla KN- C 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1),
996/1 (KN-E parc.č. 645)  a  996/4 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Po uskutočnení prác
a porealizačného zamerania zároveň súhlasíme so zriadením vecného bremena na uvedených
pozemkoch.

2.   Obec  Hrnčiarske  Zalužany,  ako  vlastník  pozemkov   súhlasí  s  umiestnením  a
realizáciou elektrickej prípojky pre  firmu 
XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 pre stavbu "Bioplynová stanica Hrnčiarske
Zalužany 2“, 
na pozemkoch parcelné čísla KN- C 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1),
996/1 (KN-E parc.č. 645)  a  996/4 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Po uskutočnení prác
a porealizačného zamerania zároveň súhlasíme so zriadením vecného bremena na uvedených
pozemkoch.

3.  Obec  Hrnčiarske  Zalužany,  ako  vlastník  pozemkov   súhlasí  s  umiestnením  a
realizáciou elektrickej prípojky pre  firmu 
XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448 pre stavbu "Bioplynová stanica Hrnčiarske
Zalužany 3“, 
na pozemkoch parcelné čísla KN- C 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1),
996/1 (KN-E parc.č. 645)  a  996/4 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Po uskutočnení prác
a porealizačného zamerania zároveň súhlasíme so zriadením vecného bremena na uvedených
pozemkoch.
 

          Ing.Branislav Nociar
                                                                                                  starosta obce    
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