Obec Hrnčiarske Zalužany
Z Á P I S N IC A
6/2012 (13/2010-2014)
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len
OZ), ktoré sa konalo dňa 23.11.2012, o 17.15 hodine v zasadačke Obecného úradu
v Hrnčiarskych Zalužanoch
Prítomní na zasadnutí OZ:
Ing. Branislav Nociar - starosta obce
Prítomní poslanci : Ing.Ján Adam
Rastislav Bolha
Vladimír Ďalog
Pavol Križo
Katarína Peržeľová
Miroslav Šatara
Peter Szőke
Prizvaní: Ing. Agáta Krajlíková - pracovníčka OÚ
Ivan Pilčík – kontrolór obce
Prítomní občania obce: Ondrej Melich
Vladimír Slanina
Stanislav Vargic
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
R O K OVAN 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 samozrejme nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa.“
Ad 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing.Branislav Nociar starosta obce určil:
Za overovateľov zápisnice: Peter Szőke a Ing.Ján Adam
Za zapisovateľku určil:
Ing.Agátu Krajlíkovú
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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 zasadnutia OZ konaného dňa 19.9.2012
6. Správa o činnosti obecného úradu
7. Interpelácie poslancov
8. Informácia o plnení rozpočtu obce k 30.9.2012
9. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce (01/2012)
10. Schválenie Zásad používania os. súkromných motorových vozidiel pri pracovných
cestách (02/2012)
11. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie k 31.12.2012. Schválenie ústrednej
inventarizačnej komisie, čiastkových inventarizačných komisii, inventúrnej komisie,
vyraďovacej komisie, likvidačnej komisie
12. Schválenie dotácii pre rok 2013
13. Správa kontrolóra obce za 3. štvrťrok 2012
14. Prerokovanie žiadostí
15. Schválenie VZN č.01/2012 stanovení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hrnč. Zalužany
16. Schválenie VZN č.02/2012,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho
referenda
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ
20. 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 : 6
Proti : 0
Zdržali sa : 1
Poslanci OZ schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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Ad 5/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 19.9.2012

V tomto bode vystúpil Ing.Branislav Nociar starosta obce a informoval prítomných o
plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ :
K bodu B/1 – Navýšenie dotácie o 100 EUR pre súbor Hrnčiarka - o navýšení boli
predstavitelia Hrnčiarky informovaní, k vyčerpaniu zatiaľ nedošlo.
K bodu B/2 – Schválenie dotácie na opravu kostolných hodín – 250 EUR. K čerpaniu
nakoniec nedošlo. Najdrahšie malo byť cestovné. Tak náš zamestnanec p. Július Markotán
cez telefón a navigovanie pracovníkom firmy tieto hodiny opravil a uvedenú sumu pre obec
ušetril.
K bodu E – Nevyhlásenie miestneho referenda - na základe rozhodnutia OZ na
minulom zasadnutí som dňa 27.9.2012 - poslal petičnému výboru - odpoveď na
doručenú petíciu, kde bol popísaný a zdôvodnený návrh komisie pre overenie platnosti
petície, ako aj rozhodnutie a zdôvodnenie rozhodnutia OZ o nevyhlásení referenda.
Následne dňa 5.10.2012 – pani Jolana Markotánová doručila „Žiadosť o vysvetlenie
nevyhlásenia referenda“.
„ Na túto žiadosť som odpovedal dňa 11.10.2012 – kde som presne vysvetlil zákonnosť
postupu s odvolávkami na príslušné § zákona o petičnom práve, - konkrétne som vypísal,
ktoré osoby a prečo neboli brané ich podpisy do úvahy – na záver som upozornil, že v
súvislosti so zistenými nedostatkami pri organizovaní petície a zhromažďovaní podpisov
spôsobom, ktorý odporuje zákonu – neinformovanosť osôb, podávanie informácii, ktoré sú
v rozpore s označením účelu petície, predloženie podpisov osôb, ktoré petíciu nepodpísali
…. obec zvažuje podanie trestného oznámenia na členov petičného výboru.
- Dňa 9.11.2012 petičný výbor doručil obci Zaslanie petičných hárkov - doplnených
a novopodpísaných - touto sa budeme zaoberať v bode rôzne“.
Uznesenia z OZ konaného 19.9.2012 boli splnené.

Ad 6/ Správa o činnosti obecného úradu

V tomto bode vystúpil Ing.Branislav Nociar starosta obce a predniesol prítomným správu o
činnosti obecného úradu :
a) „Petícia – zabrala nám dosť času, informácie som podal v predchádzajúcom bode.
b) Opravy a kúpa majetku:
- Sála OÚ: vybrúsili sme a nalakovali parkety, vyvýšili sme pódium.
- Oprava kúpeľne a WC na ihrisku: – TJ si zohnala 200,- EUR z projektu - nadácia
Tatrabanky, z ktorých kúpili dlažbu a obkladačky. Keďže sa jedná o majetok obce - obec
pomáha murárskymi prácami a čiastočne materiálom.
- Svetlo pri kostole – osvietenie kostola – opravili sme ho, myslím že to vyzerá dobre.
- Objednali sme novú svetelnú reťaz na veľký vianočný stromček, ktorý bude pred OU.
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c) Rozhlas – minule 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 - táto zmluva už bola podpísaná.
d) Protipovodňové práce – pokračujú podľa harmonogramu schváleného UPSVaR – už nám
zostáva len dokončiť kanál pri sušičke – kde je to komplikovanejšie ako sme predpokladali.
e) Projekty:
- BBSK - opäť sme požiadali o dotáciu na H. Slávnosti (vlani sme dostali 550 EUR)
- Podali sme žiadosť z POD - na projektovú dokumentáciu na chodníky vo výške 5000
EUR, spoluúčasť 300 EUR
- Havarijný fond ZŠ – okná a dvere (70 tis. EUR)- zatiaľ odpoveď nemáme.
- ENVIROFOND:
1) Rozšírenie ČOV – zopakovali sme vlaňajšiu žiadosť vo výške 133 372,02 EUR,
spoluúčasť 7 020 EUR.
2) Kanalizácia - tu sme zvolili iný postup ako vlani – podali sme žiadosť na celý zvyšok
prvej etapy, s výnimkou Hlavnej ulice - Konopišťe, kde má ísť kanalizácia stredom cesty čo
nie je dobré riešenie – jednak sa nemôže napojiť spodná časť ulice a museli by sme rozkopať
cestu – čo nechceme. Tu uvažujem, že urobíme zmenu projektu, ale o tom sa budeme baviť až
keď budú ostatné časti ukončené (nová ulica, prepojenie od mosta po ČOV, Družstevná ulica
od obecného úradu po pána Markotána). Žiadaná výška 255 523,80 EUR spoluúčasť:13
450EUR .
f) BPS – prebehlo územné konanie, ktoré sme kvôli transparentnosti urobili formou verejnej
vyhlášky. Neboli žiadne podnety od účastníkov konania a tak stavebný úrad vydal dňa
22.10.2012 rozhodnutie, ktoré bolo zaslané účastníkom konania a zároveň bolo vyvesené na
úradnej tabuli 15 dní. Po zvesení uplynula lehota 15 dní a keďže sa nikto neodvolal
rozhodnutie nadobudlo dňa 21.11.2012 právoplatnosť - teraz bude nasledovať stavebné
konanie.
g) Dane – tým, ktorí nezaplatili dane do 30.9.2012 posielame rozhodnutia poštou, následne
výzvy na zaplatenie s upozornením na možnosť zverejnenia na tabuli resp. stránke obce .
Podľa daňového zákona však môžeme zverejniť len FO, ktoré dlžia ku koncu roka viac ako
160 EUR a PO , ktoré dlžia viac ako 1600 EUR.
Problém PD, ktoré dlží cca 6700 EUR – dohoda o splátkach do konca februára.
e) Internetová stránka – už je konečne v podobe, ktorá spĺňa zákonné kritériá. Potrebujeme
ju však naplniť informáciami. Tu chcem požiadať kronikára o aktívnu spoluprácu minimálne
pri sekcii história obce, zaujímaví ľudia, zaujímavé miesta, kam do okolia... Návrhy
prerokovať a spolupracovať s p. Ing. Zuzanou Václavikovou.
Pripravujeme:
Mikuláš 7 .12.2012 - piatok
V tomto roku už neplánujeme nič výnimočné nakoľko už nemáme voľné finančné zdroje“.
Poslanci OZ zobrali správu o činnosti obecného úradu na vedomie.
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Ad 7/ Interpelácie poslancov
V tomto bode starosta obce Ing.Branislav Nociar vyzval prítomných poslancov, aby
predniesli svoje interpelácie:
Ako prvý vystúpil Ing.Ján Adam a rozdal prítomným poslancom otvorený list od občana
našej obce pána Stanislava Vargica.
Na to reagoval starosta obce, s tým, že je o tomto liste informovaný a bude prerokavaný v
bode rôzne.
Poslanci s jeho návrhom súhlasili.
–––––––––
Potom vystúpil poslanec OZ pán Miroslav Šatara a mal otázku na starostu obce, že v
akom štádiu je podanie trestného oznámenia na bývalého starostu obce Ing.Milana
Markotána.
Na to mu odpovedal starosta obce Ing.Branislav Nociar, že v septembri Okresný súd v
Lučenci v tejto veci rozhodol, že Ing.Milan Markotán vykonával svoju právomoc verejného
činiteľa spôsobom odporujúcim zákonu. Skrátená citácia z rozsudku:
- ako starosta obce bez schválenia OZ uzatvoril kúpnu zmluvu medzi predávajúcim IK
Systém a kupujúcim Obcou Hrnč.Zalužany, ktorej predmetom bola kúpa nehnuteľnosti,
napriek tomu, že žiadne finančné prostriedky na prevádzkovanie nehnuteľnosti neboli
odsúhlasené poslancami OZ. Uhradil z účtu obecného úradu poplatok za pripojenie zariadenia
odberateľa, čím spôsobil pre obec Hrnčiarske Zalužany škodu vo výške 77.889,- Sk
- ako starosta obce na základe nájomnej zmluvy medzi Obcou H.Zalužany a
Poľnohospodárskym družstvom v H.Zalužanoch prevzal nájomné za rok 2008 v sume
12.067,- Sk, za rok 2009 v sume 400,55 Eur a neodovzdal ich do pokladne obce
Hrnč.Zalužany, čím pre Obec H.Zalužany spôsobil škodu za rok 2008 12.067 Sk a za rok
2009, 400,55 Eur .
- ako starosta obce v roku 2010 uzatvoril kúpnu zmluvu s predávajúcou Máriou Husárovou
a kupujúcim obcou H.Zalužany, pričom Máriu Husárovú podpísal, následne vystavil na
nebohú Máriu Husárovú výdavkový pokladničný doklad na sumu 99,- Eur a prevzatie peňazí
potvrdil. Pre pozostalých tak spôsobil škodu vo výške 99,- Eur.
Ing. Milan Markotán týmto spáchal zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a
prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa a bol odsúdený na trest odňatia
slobody v trvaní 3 roky podmienečne. Ing.Milan Markotán je povinný nahradiť
spôsobenú škodu pre obec H.Zalužany vo výške 3.370,68 Eur.
–––––––––––
Potom mala otázku na starostu obce poslankyňa OZ pani Katarína Peržeľová, či by bolo
možné, aby súbor Hrnčiarka nacvičoval na chodbe obecného úradu alebo v sále.
Na to jej odpovedal starosta obce, že v sále je chladnejšie ale môžu.
––––––––––––
Potom vystúpil pán Pavol Križo a opýtal sa starostu obce aké sú výsledky použitia fotopasce
nakoľko bola kúpená z verejných peňazí.
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Na to mu odpovedal starosta obce, že fotopasca bola najprv umiestnená v areáli školy, potom
bola na zastávke a teraz je na treťom mieste. Cez deň je dosah fotopasce na 200 metrov, v
noci len na 12 metrov. Zatiaľ fotopasca nezachytila nič dôležité. Fotografie sú poslancom k
dispozícii k nahliadnutiu.
–––––––––––––
Potom mal pán Miroslav Šatara pripomienku, že v zasadačke mu nefunguje pripojenie PC
cez wifi.
Na to mu odpovedal starosta obce, že wifi funguje. My ho nevyužívame, ale máme prístupové
kódy, na budúcom zasadnutí OZ budú k dispozícii.
–––––––––––––
Potom mal otázku na starostu obce Pavol Križo poslanec OZ, prečo bolo posledné zasadnutie
OZ v stredu.
Starosta mu na to odpovedal, že podľa zákona bolo potrebné dať petičnému výboru odpoveď
do 30 pracovných dní. Kvôli dodržaniu tohto termínu zvolal zasadnutie na stredu 19.9.2012 o
čom boli, ako poslanci tak aj občania, v dostatočnom predstihu informovaní.
––––––––––––
Poslankyňa OZ pani Katarína Peržeľová mala pripomienku, že by bolo dobré skontrolovať
osvetlenie na ulici Družstevnej, údajne tam nesvietia svetlá .
Starosta jej na to odpovedal, že opravy riešime v spolupráci elektrikárom pánom Látkom. Ak
si niekto všimne, že nesvieti niekde svetlo, treba to nahlásiť na obecný úrad a obec to opraví.
Najbližšie plánujeme opravy osvetlenia v ďalšom týždni.
––––––––––––––
Ďalej mala pani Katarína Peržeľová návrh, či by sa na ulici Hlavnej, časti obce Konopište,
nedal opraviť chodník. Je vo veľmi zlom stave.
Na to jej starosta obce odpovedal, že najlepšie by bolo, keď sa bude robiť kanalizácia urobiť
nový chodník. Ale môžeme aspoň vyrezať časti betónu, ktoré sú zlé a zabetónovať, tým sa
chodník dočasne vyrovná.
Poslanci OZ interpelácie poslancov zobrali na vedomie.
Ad 8/ Informácia o plnení rozpočtu obce k 30.9.2012

V tomto bode vystúpil Ing.Branislv Nociar, ospravedlnil ekonómku pani Cabanovú, ktorá
sa nemohla na zasadnutí OZ zúčastniť z dôvodu choroby rodinných príslušníkov. Informáciu
o plnení rozpočtu v časti príjmovej a výdavkovej podal starosta obce:
Príjmy = 272.304,74 Eur
Výdavky = 256.578,81 Eur
–––––––––––––––––––––––
HV =
+ 15.725,93 Eur
==============
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Plnenie rozpočtu by malo byť 30.9.2012 75 %.
Niektoré výdavky prekračujeme, napr. vpoložke CO, BOZP a požiarna ochrana – nakoľko
bolo potrebné vypracovať dokumentácie súvisiace s týmito oblasťami.
Naopak v niektorých položkách sme pod plánovaným limitom čerpania výdavkov:
v MŠ je plnenie na 69 %
v ZŠ je plnenie na 68 %
v ŠKD je plnenie na 66 %
v ŠJ je plnenie na 64% .
Príjmy za daň z nehnuteľností sa nenapĺňajú – problém je s meškaním v platení daní od
poľnohospodárskeho družstva. Tu prebehlo rokovanie, kde bol dohodnutý splátkový
kalendár.
Npriek pomerne pozitívnemu vývoju v čerpaní rozpočtu, vlastné zdroje na veľké investície
nemáme.
Poslanci OZ zobrali informáciu o plnení rozpočtu k 31.8.2012 na vedomie.

Ad 9/ Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce (01/2012)
V tomto bode vystúpil starosta obce a predniesol prítomným návrh Zásad hospodárenia s
majetkom obce. Poslanci mali k dispozícii návrh zásad v predstihu k dispozícii - starosta sa
ich opýtal či majú nejaké návrhy na zmenu.
O slovo sa prihlásil pán Pavol Križo poslanec OZ a mal návrh na zmenu v Čl. III, bod 5.1. a)
Odpredaj hnuteľného majetku obce je v právomoci starostu obce – pri zostatkovej hodnote
nižšej ako 300,- Eur ( pôvodne bolo 500,- Eur).
Taktiež zmenu v Čl. III. bod 5.1.b) odpredaj hnuteľného majetku obce je v právomoci
obecného zastupiteľstva – pri zostatkovej hodnote vyššej ako 300,-- € (pôvodne bolo 500 Eur)
najviac však do zostatkovej hodnoty 3.320,-€.
Zmenu v Čl.III. bod 2. Prevod akéhokoľvek nehnuteľného majetku obce a hnuteľného
majetku, pokiaľ jeho zostatková hodnota presiahne 300,--€, podlieha vždy schváleniu
obecným zastupiteľstvom.
Na to mu starosta odpovedal, že ide o návrh zásad a práve na to sme tu, aby sme tento návrh
upravili tak, aby to vyhovovalo obci. S navrhnutýmui zmenami nemá ziadny problém a
súhlasí s nimi, samozrejme schvaľovanie je v kompetencii poslancov.
––––––––
Pán Ing.Ján Adam mal návrh na zmenu : v čl. III bod 6.1.a) ak ide o nehnuteľnosť, o ktorú
má preukázateľne záujem viac fyzických alebo právnických osôb, to znamená ak obecný úrad
eviduje minimálne dve žiadosti na danú nehnuteľnosť doručené najneskôr 7 dní (pôvodne
bolo 3 dni) pred rokovaním obecného zastupiteľstva, na ktorom sa má rozhodnúť o spôsobe
prevodu majetku.
–––––––
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Ďalej pán Pavol Križo navrhol, že do bodu 6.3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec
uverejní na 15 dní pred uzávierkou podávania návrhov do obchodnej verejnej súťaže, doplniť,
odvolávku na Čl.III bod 3.:
Obec zverejní zámer predať svoj majetok a spôsob jeho predaja vždy nasledovne:
a) na svojej úradnej tabuli,
b) na internetovej stránke obce www.hrnciarskezaluzany.sk
c) v regionálnej tlači.
––––––
Potom pán Pavol Križo navrhol, že v hlavičke Zásad by bolo dobré uviesť zákony , ktorých
sa to týka.
Na to mu odpovedal starosta obce, že odvolávky na zákony sú v jednotlivých článkoch,
takže uvádzať to aj v hlavičke je zbytočné.
Keďže pán Križo trval na svojiom návrhu, dal starosta obce hlasovať za to či uviesť do
hlavičky zákony podľa ktorých sú vypracované zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom .
Hlasovanie :
Za : 1
Proti : 0
Zdržali sa : 6
OZ neschválilo uvedenie zákonov v hlavičke Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom.
–––––––––
Potom dal starosta obce hlasovať za schválenie: Zásad č. 01/2012 hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany s navrhnutými zmenami:
Hlasovanie :
Za : 6
Proti : 0
Zdržali sa : 1
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady č. 01/2012 hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Hrnčiarske Zalužany, s účinnosťou od 1.1.2013 v zmysle návrhu s
nasledovnými zmenami :
- zmena v Čl. III, bod 5.1. a) Odpredaj hnuteľného majetku obce je v právomoci starostu
obce – pri zostatkovej hodnote nižšej ako 300,- Eur,
- zmena v Čl. III. bod 5.1.b) odpredaj hnuteľného majetku obce je v právomoci obecného
zastupiteľstva – pri zostatkovej hodnote vyššej ako 300,-- €, najviac však do zostatkovej
hodnoty 3320,-Eur,
- zmena v Čl.III. bod 2. Prevod akéhokoľvek nehnuteľného majetku obce a hnuteľného
majetku, pokiaľ jeho zostatková hodnota presiahne 300,--€ , podlieha vždy schváleniu
obecným zastupiteľstvom,
- zmena v Čl. III bod 6.1.a) ak ide o nehnuteľnosť, o ktorú má preukázateľne záujem viac
fyzických alebo právnických osôb, to znamená ak obecný úrad eviduje minimálne dve
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žiadosti na danú nehnuteľnosť doručené najneskôr 7 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva, na ktorom sa má rozhodnúť o spôsobe prevodu majetku.,
- zmenu v bode 6.3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní na 15 dní pred
uzávierkou podávania návrhov do obchodnej verejnej súťaže, doplniť, odvolávku na Čl.III
bod 3.:
Obec zverejní zámer predať svoj majetok a spôsob jeho predaja vždy nasledovne:
a) na svojej úradnej tabuli,
b) na internetovej stránke obce www.hrnciarskezaluzany.sk
c) v regionálnej tlači.

Ad 10/ Schválenie zásad požívania osobných súkromných motorových vozidiel pri
pracovných cestách (02/2012)

V tomto bode vystúpil starosta obce a oboznámil prítomných s tým, že ak sa pri pracovných
cestách používajú súkromné osobné motorové vozidlá, musíme mať schválené Zásady
používania súkromných osobných motorových vozidiel pri pracovných cestách v
podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany. Návrh zásad mali poslanci k dispozícii v predstrihu
tak ich starosta vyzval k návrhom úpravy jednotlivých ustanovení:
Poslanec Ing.Ján Adam mal otázku či budú zverejnené na našej web stránke vyúčtovania
služobných ciest starostu obce.
Na to mu odpovedal Ivan Pilčík kontrolór obce, že nemáme povinnosť na web stránke
zverejňovať vyúčtovania služobných ciest, musíme zverejňovať len zmluvy, faktúry a
objednávky.
Hlasovanie :
Za : 6
Proti : 1
Zdržali sa : 0
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch schválilo Z á s a d y č. 02/2012 používania
súkromných osobných motorových vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce
Hrnčiarske Zalužany, s účinnosťou od 1.1.2013.

Ad 11/ Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie k 31.12.2012.Schválenie
inventarizačnej komisie, čiastkových inventarizačných komisií, inventúrnej komisie,
vyraďovacej komisie, likvidačnej komisie

V tomto bode vystúpil starosta obce :
„Vydávam príkaz na uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov obce ku dňu
31.12.2012“.
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Starosta obce navrhol k schváleniu zloženie ústrednej inventarizačnej komisie, čiastkových
inventarizačných komisii, inventúrnej vyraďovacej a likvidačnej komisie.
Potom sa o slovo prihlásil pán Pavol Križo poslanec OZ a povedal, že on sa vzdal členstva vo
všetkých komisiách a to sa týka aj inventarizačných komisií.
Na to mu odpovedal starosta, že on sa vzdal členstva v komisiách k určitému dátumu, ale keď
nechce byť členom inventarizačných komisii, je potrebné upraviť pôvodný návrh.
Starosta obce upravil teda zloženie komisií a dal hlasovať za zloženie inventarizačných
komisií.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Obecné zastupiteľstvo v H.Zalužanoch schválilo inventarizačné komisie v nasledovnom
zložení :
Útredná inventarizačná komisia :
1. Miroslav Šatara - predseda
2. Vladimír Ďalog - člen
3. Ing.Ján Adam - člen
4. Ing. Agáta Krajlíková – člen
Čiastkové inventarizačné komisie :
ČIK: Obecný úrad
1.Vladimír Ďalog
2.Rastislav Bolha
- Zodpovedná osoba: Martina Cabanová
ČIK: Základná škola
1.Ing. Ján Adam
2.Peter Szőke
- Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Vycudilová
ČIK: Materská škola
1.Peter Szőke
2.Katarína Peržeľová
- Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Lochová
ČIK: Školská jedáleň
1.Katarína Peržeľová
2.Ing. Ján Adam
- Zodpovedná osoba: Anna Krahulcová
ČIK: Dom smútku+Požiarna zbrojnice
1. Peter Szöke
10

2.Miroslav Šatara
- Zodpovedná osoba: Martina Cabanová
ČIK: Knižnica
1.Ing. Ján Adam
2.Katarína Peržeľová
- Zodpovedná osoba: Dana Obročníková
ČIK: Espresso
1 .Rastislav Bolha
2 .Peter Szöke
- Zodpovedná osoba: Ing. Agáta Krajlíková
Inventúrna komisia /IK/
Ing. Zuzana Václaviková
Ing. Agáta Krajlíková
- Zodpovedná osoba: Martina Cabanová
Vyraďovacia komisia :
predseda: Miroslav Šatara
člen:
Rastislav Bolha
člen:
Vladimír Ďalog
- Zodpovedná osoba: Martina Cabanová

Likvidačná komisia :
predseda: Vladimír Ďalog
člen:
Miroslav Šatara
člen:
Rastislav Bolha
- Zodpovedná osoba: Martina Cabanová
Starosta obce určil termíny na vykonanie inventarizácie :
- vykonanie jednotlivých inventúr, spracovania inventarizačných súpisov a predloženie
ÚIK: 10.1.2013,
- spracovanie inventarizačného zápisu a predloženie starostovi obce na schválenie:
14.1.2012.
Ad 12/ Schválenie dotácií pre rok 2013

V tomto bode starosta obce prečítal všetky žiadosti o dotáciu na rok 2013 od miestnych
organizácií, ktoré boli doručené do obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že navýšenie je
požadované len pri Klube dôchodcov v nešpecifikovanej výške a Zväze protifašistických
bojovníkov o 10 EUR. Starosta navrhol zvýšenie dotácie pre Klub dôchodcov o 50 EUR.
Potom vyzval prítomných, aby sa k žiadostiam vyjadrili.
Poslanec OZ pán Vladimír Ďalog sa vyjadril k žiadostiam - nakoľko požadované čiastky sú
približne rovnaké ako vlani on je za to, aby sme im ich schválili v požadovanej výške.
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Hlasovanie :
Za : 7
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácií pre miestne organizácie na rok 2013
nasledovnej výške :
-

TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany : 5.000,- Eur
Šachový klub : 500,- Eur
súbor Hrnčiarka : 300,- Eur
Klub dôchodcov : 350,- Eur
Únia žien : 50,- Eur
Zväz protifašistických bojovníkov : 50,- Eur
Červený kríž : 200,- Eur
Slovenský zväz zdravotne postihnutých : 200,- Eur

Ad 13/ Správa kontrolóra obce za 3.štvrťrok 2012
V tomto bode vystúpil kontrolór obce pán Ivan Pilčík a predniesol prítomným správu
kontrolóra obce za 3.Q.2012:
Prekontrolované boli účtovné doklady za jednotlivé mesiace 07 až 09/2012, bankové doklady,
pokladničné doklady a mzdové 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 3.štvrťrok 2012 zobrali na vedomie. Správa kontrolóra
obce tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 14/ Prerokovanie žiadostí
V tomto bode prečítal prítomným starosta obce žiadosti, ktoré boli doručené do OZ :
1.

„ Ján Markotán – na minulom OZ sme preberali jeho žiadosť zo dňa 12.9.2012 na
odstránenie škôd na p.pôde, kde mala na jeho pozemku zostať zemina po vyčistení
rigola. Požadoval 1000 EUR. Ďalej žiadal vypracovanie nájomnej zmluvy na kanál a
odstránenie zeminy.
- 24.9. 2012 som mu odpovedal na jeho žiadosť s tým, že:
- kanál obec prehĺbila a vyčistila na základe jeho žiadosti zo dňa 24.2.2011 – viď žiadosť,
- ak vznikla prekážka, mal obec na to upozorniť a že bude odstránená po zbere úrody,
- obec požaduje oznámenie o tom, že úrodu už zobral, špecifikáciu parcelného čísla
pozemku a písomný súhlas so vstupom mechanizmov,

12

- čo sa týka nájomnej zmluvy: vypracováva ju prenajímateľ - takže obec požaduje návrh
nájomnej zmluvy, doklady o vlastníctve pôdy, geodetické zameranie rozsahu prenajímanej
pôdy a vyznačenie na katastrálnej mape.
- Dňa 15.10.2012 – obec dostala výzvu na odstránenie zeminy – táto bola následne
odstránená.
- Potom došlo ku konečne konštruktívnemu rokovaniu s p. Markotánom, kde uznal, že
požadovaná suma 1000,- EUR bola prehnaná. Dohodli sme sa teda, že opätovne zmeriame
spoločne prekážku vypočítame škodu na základe hektárových výnosov a predajnej ceny a
takto vyčíslenú škodu predložím na rozhodnutie OZ.
- Reálna škoda bola pri hektárovej úrode 6000 kg/ha, predajnej cene 21 eur / 100 kg, výmere
9,2 ára vyčíslená na 115 EUR,- čo sa mi zdá primerané,
- teraz je na rozhodnutí OZ či takúto škodu uhradíme.
Na to pán Miroslav Šatara konštatoval, že je to náš občan a ak sme mu spôsobili škodu tak
mu ju nahraďme. Vyčíslená škoda je primeraná.
Hlasovanie :
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť pána Jána Markotána o náhradu škody
spôsobenú na poľnohospodárskej pôde vo výške 115,- Eur.
-------------2. Silvia Gáliková nás požiadala o odpustenie platby nájomného (september-december
2012 – 41,56x4= 166,24) – nakoľko v mesiaci júl došlo k vytopeniu predajne. Poškodená bola
registračná predajňa – oprava 125 EUR, krmivá pre psy a mačky v hodnote 28,85 EUR –
spolu 153,85 EUR. Poistenie nebolo.
Starosta obce navrhol - odpustenie 3 mesiacov nájomného t.j. 124,68 EUR, t.j. spoluúčasť
Gálikovcov 29,17 EUR t.j. 19 %.
Hlasovanie :
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v H.Zalužanoch schválilo odpustenie nájomného za mesiace
09,10,11/2012 pani Silvii Gálikovej ako náhradu škody, ku ktorej došlo zatečením
prenajatých priestorov.
--------------------3. Pani Marcela Vargicová žiada o výpomoc 300 EUR, nakoľko jej bol ako náhradnému
rodičovi znížený príspevok na P. Lukácsa po dovŕšení 18 roku zo 168,32 na 132,39EUR.
Príspevok chce použiť na zaplatenie dlžných súm.
Hlasovanie:
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Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pani Marcely Vargicovej o finančnú
výpomoc 300,- Eur.
----------------------4. Slovenský červený kríž územný spolok RS - chce pri príležitosti slávnostného
odovzdávania Jánskeho plakiet urobiť kultúrny program, obed a darčeky pre ocenených. V
tejto súvislosti žiadajú o finančný príspevok, nakoľko ich vlastné zdroje im nepostačujú.
Z našich občanov budú ocenení – p. Adriana Križová – bronzová Jánskeho plaketa p.
Radovan Séleš - strieborná JP.
V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť týchto dvoch našich občanov za bezplatné
darcovstvo, čím pomôžu mnohým ľuďom.
Starosta navrhol podporiť túto akciu sumou 35 EUR.
K žiadosti sa vyjadrili aj poslanci OZ, mali aj iné návrhy.
Nakoniec dal starosta obce hlasovať za podporenie tejto akcie sumou 30,-Eur.
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančného príspevku pre Slovenský
červený kríž na podujatie odovzdávania plakiet vo výške 30,- Eur.
Ad 15/ Schválenie VZN č.01/2012 o stanovení výšky príspevku a spôsobe platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany
V tomto bode vystúpil Ing.Branislav Nociar, starosta obce a informoval prítomných, že na
dnešnom zasadnutí je potrebné schváliť VZN č.01/2012 o stanovení výšky príspevku a
spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce H.Zalužany.
Návrh tohto VZN bol zverejnený 8.11.2012 na úradnej tabuli obce, ako aj na webovej stránke
- pripomienky neboli žiadne.
Vo VZN sú zmeny: - na režijné náklady – strava 0,10 EUR
- cudzí stravníci nárast z 2,15 na 2,50 – aby zamestnanci nemali rovnakú
cenu ako cudzí – tí prispievajú na režijné náklady vyššou sumou.
Poplatky v MŠ a ŠKD zostávajú nezmenené.
Účinnosť VZN od 1.1.2013.
Hlasovanie :
Za : 5
Proti : 0
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Zdržali sa : 2
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.01/2012 ostanovení výšky príspevku a spôsobe
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany v zmysle návrhu.
Ad 16 Schválenie VZN č.02/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii
miestneho referenda
V tomto bode vystúpil starosta obce Ing.Branislav Nociar, oboznámil prítomných s tým, že
nakoľko sme nedávno riešili petíciu na vyhlásenie referenda, bolo by dobré keby sme mali
schválené VZN, ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda, nakoľko
v budúcnosti môže dôjsť z vyhláseniu referenda.
Na to mal pán Pavol Križo otázku, či obec má povinnosť mať takéto VZN.
Starosta mu na to odpovedal, že musíme je to jedno z povinných VZN a preto ho navrhol do
dnešného programu.
Hlasovanie :
Za : 5
Proti : 0
Zdržali sa : 2
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.02/2012, ktorým sa upravujú podrobnosti o
organizácii miestneho referenda.
Ad 17 Rôzne
1) Nakoľko sa na zasadnutie OZ dostavil pán Stanislav Vargic, ktorý zaslal otvorený list
obecnému zastupiteľstvu, starosta obce mu dal priestor aby tento list prečítal poslancom
osobne.
Pán Stanislav Vargic prečítal prítomným list, ktorý už predtým zaslal na obecný úrad. V liste
sa uvádza, že demokracia utrpela tým, že poslanci OZ nevyhlásili referendum proti výstavbe
bioplynovej stanice. Povinnosťou poslancov bolo vyhlásiť referendum aj keby na petícii bolo
len 100 podpisov a keďže tak neurobili, už nikdy o sebe nemôžu tvrdiť, že ich rozhodnutie
bolo čisté, férové a bez vedľajších vplyvov. Arogancia moci a hlúposti dominuje a nivočí
všetko pekné a hodnotné v mene zisku.
Starosta na toto jeho vyjadrenie reagoval nasledovne – vôľa vyhlásiť referendum, aj keď sú
zákonné dôvody na odmietnutie, tu bola. Táto sa zmenila po zistení praktík používaných
petičným výborom pri získavaní podpisov pod petíciu a hlavne v súvislosti s vyhrážkami
uvedenými na letákoch v obci. Nemôže si niekto vynucovať niečo, pod rúškom
demokracie, nezákonným spôsobom.
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O slovo sa prihlásil pán Miroslav Šatara poslanec OZ: vyprosil by si narážky na aroganciu
moci a hlúposti. On nevyhlasuje o pánovi Vargicovi takéto veci. Bola zvolená komisia , ktorá
posudzovala platnosť petície. Petícia má zákonné povinnosti, ktoré má mať. A oni sú tu na to,
aby posúdili petíciu v zmysle zákona. V liste pán Vargic spomína bočné vplyvy, ktoré
ovplyvnili rozhodnutie poslancov – pán Šatara nerozumie aké bočné vplyvy má na mysli. On
sa môže postaviť pred koréhokoľvek občana a s čistým svedomím obhájiť svoje rozhodnutia.
Poslanci sú tu na to, aby robili niečo pre obec - aby sa obec rozvíjala. „Som výrazne proti
takémuto osočovaniu poslancov a zvážim podanie trestného oznámenia na pána Vargica“.
Na to pán Vargic reagoval, že jeho podpis komisia vyradila ako nečitateľný, prečo?
Na to mu odpovedal Miroslav Šatara, že nečitateľné bolo jeho meno, preto bol z petície
zákonne vyradený. Komisia posudzovala zákonnosť postupu petičného výboru.
––––––––––––––
2) Petícia : starosta obce informoval prítomných o tom, že dňa 9.11.2012 doručila na obecný
úrad pani Ing.Jolana. Markotánová list “ Zaslanie petičných hárkov - doplnených a
novopodpísaných“ . Zároveň napočítala 224 podpisov čo je podľa nej 31,33 % platných
podpisov.
 Samozrejme zákon nepripúšťa takúto možnosť opravy petície a preto
navrhujem, aby OZ konštatovalo:
„O vybavení petície zo dňa 21.8.2012 bolo v súlade s príslušnými zákonnými
ustanoveniami platne rozhodnuté. Nedostatky petície, ktoré sú uvedené v oznámení
písomnej odpovedi petičnému výboru zo dňa 27.9.2012, konkrétne nečitateľnosť údajov,
neúplnosť údajov a späťvzatia podpisov, nie sú nedostatkami na ktoré sa vzťahuje
manudukčná povinnosť orgánu verejnej správy vybavujúceho petíciu podľa ustanovenia § 5
ods. 5 zákona o petičnom práve a ktoré by bolo možné v súlade s citovaným ustanovením
odstrániť. Predloženie doplnených petičných hárkov zo strany petičného výboru v
písomnom podaní zo dňa 9.11.2012 nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť rozhodnutie o
vybavení petície zo dňa 21.8.2012.“
Kto je za takúto konštatáciu, ktorá bude zapracovaná do odpovede Petičnému výboru?
Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
O vybavení petície zo dňa 21.8.2012 bolo v súlade s príslušnými zákonnými
ustanoveniami platne rozhodnuté. Nedostatky petície, ktoré sú uvedené v oznámení
písomnej odpovedi petičnému výboru zo dňa 27.9.2012, konkrétne nečitateľnosť údajov,
neúplnosť údajov a späťvzatia podpisov, nie sú nedostatkami na ktoré sa vzťahuje
manudukčná povinnosť orgánu verejnej správy vybavujúceho petíciu podľa ustanovenia § 5
ods. 5 zákona o petičnom práve a ktoré by bolo možné v súlade s citovaným ustanovením
16

odstrániť. Predloženie doplnených petičných hárkov zo strany petičného výboru v
písomnom podaní zo dňa 9.11.2012 nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť rozhodnutie o
vybavení petície zo dňa 21.8.2012.“
––––––––––Starosta obce predložil predsedovi komisie pre overenie petície pánovi Miroslavovi Šatarovi
tieto doplnené petičné hárky, aby ich prekontroloval a zvážil či bude zvolaná komisia.
Rozhodol sa, že to nie je potrebné, že o veci rozhodne zastupiteľstvo.
Potom pán Miroslav Šatara skonštatoval, že minimálne v 8 prípadoch sa podpisy
jednotlivých osôb na petícii a na doplnení nezhodujú. Preto navrhol OZ schváliť nasledovné
odporúčanie:
Po preskúmaní podpisov obsiahnutých v doplnených petičných hárkoch zo strany
petičného výboru v písomnom podaní zo dňa 9.11.2012 a ich porovnaní s podpismi
obsiahnutými v pôvodných petičných hárkoch petície zo dňa 21.8.2012 Obecného
zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch odporúča starostovi obce podať podnet na
preskúmanie, či konaním členov petičného výboru v súvislosti s petíciou zo dňa
21.8.2012 a doplnením podpisov predložených v písomnom podaní zo dňa 9.11.2012
nedošlo k porušeniu zákona.
Hlasovanie :
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Po preskúmaní podpisov obsiahnutých v doplnených petičných hárkoch zo strany
petičného výboru v písomnom podaní zo dňa 9.11.2012 a ich porovnaní s podpismi
obsiahnutými v pôvodných petičných hárkoch petície zo dňa 21.8.2012 Obecného
zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch odporúča starostovi obce podať podnet na
preskúmanie, či konaním členov petičného výboru v súvislosti s petíciou zo dňa
21.8.2012 a doplnením podpisov predložených v písomnom podaní zo dňa 9.11.2012
nedošlo k porušeniu zákona.
––––––––––3) Médiá :
V tomto bode starosta obce prečítal prítomným text článku, ktorý bol zverejnený v
médiách : ,, Podnet na preskúmanie podozrenia z trestnej činnosti odovzdali zástupcovia
petičného výboru z obce Hrnčiarske Zalužany na Okresnú prokuratúru v Lučenci. Ako
povedal člen petičného výboru Ing.Ján Adam, podnet smeruje na preskúmanie postupu
starostu obce v súvislosti s petíciou proti výstavbe bioplynovej stanice. V písomnom podnete
argumentujú členovia petičného výboru tým, že petičné hárky vystavili podľa zákona. Po
získaní potrebného počtu podpisov ich riadne odovzdali do pošty pre obecný úrad. Starosta
obce H.Zalužany Ing.Branislav Nociar mal podľa podnetu začať antikampaň a pokračuje vo
verbálnych narážkach na obyvateľov obce, ktorí petíciu podporili. Podnet sme odovzdali aj
preto, že správanie pána starostu vyústilo aj do fyzického útoku na člena petičného výboru.
Ten to riadne ohlásil na polícii, ktorá vo veci koná. Petíciu nám starosta odmietol prijať a keď
sme ho písomne požiadali o dôvody, v závere odpovede sa nám rovnako písomne vyhráža
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podaním trestného oznámenia pre volebnú korupciu. teraz chceme, aby tieto kroky
preskúmala prokuratúra, pretože sme presvedčení o protiprávnom konaní pána starostu.
Starosta obce Hrnčiarske Zalužany Branislav Nociar všetky uvedené obvinenia rezolútne
odmieta. „ Dňa 24.10.2012 som bol TASR informovaný o tom, že bol na Okresnú prokuratúru
v Lučenci podaný podnet, ktorý by sa mohol týkať mojej osoby. V nadväznosti na túto
skutočnosť môžem len konštatovať, že s uvedeným podnetom zatiaľ nie som oboznámený,
preto sa k údajným obvineniam v súčasnej dobe nedokážem relevantným spôsobom vyjadriť.
Vo vzťahu k petícii však uvádzam: v celej veci od začiatku zákonne konala komisia na
overenie platnosti petície, ktorá bola zriadená v súlade so zákonom. Nie je pravdou, že som
petíciu odmietol prijať, petícia bola prešetrená a riadne vybavená v súlade so zákonom,
nespĺňala však náležitosti podľa zákona o petičnom práve a preto nemohla byť podkladom na
vyhlásenie miestneho referenda. Tvrdenia o fyzickom útoku z mojej strany na člena petičného
výboru sú len ďalšou snahou o diskreditáciu mojej osoby, čo potvrdili príslušným orgánom aj
svedkovia. Stojím si však za tým, že všetky kroky, ktoré som doteraz urobil v súvislosti s
výstavbou bioplynovej stanice sú v súlade so zákonom. Iba v záujme pokoja v obci som
doteraz nepodnikal žiadne právne kroky voči členom petičného výboru, hoci som
presvedčený, že práve oni nekonajú v súlade so zákonom. Tieto kroky považujem za osobný
útok jednotlivcov voči mojej osobe a veľmi ma mrzí, že vďaka takémuto podnetu môže byť
poškodené moje dobré meno. Záverom dodávam, že s ohľadom na doterajšie konanie členov
petičného výboru ma však takýto postup z ich strany neprekvapuje.“ reagoval Nociar......“

Po prečítaní článku zverejneného v médiách starosta obce skonštatoval, že takáto
medializácia kazí nielen dobrého meno starostu, ale aj obce. Prácne zviditeľňujeme obec
(vatra, celoslovenská vodná konferencia, slávnosti... ) a niekto dvojročnú prácu len tak
zničí neuváženými a nepravdivými vyhláseniami.
Potom sa starosta obce opýtal poslanca Ing.Jána Adama, ktorý je tiež člen petičného výboru –
či ako poslanec a overovateľ zápisnice postrehol, že bola zriadená nejaká komisia pre
overenie platnosti petície . Pán Ing. Adam odpovedal, že áno. Prečo teda v médiách
vyhlásil, že starosta odmietol prijať petíciu, že starosta škrtal podpisy....
Na to reagoval Ing.Ján Adam tým, že citoval záver odpovede, ktorá bola doručená petičnému
výboru , kde sa uvádza, že obec zvažuje podanie trestného oznámenia menovite na členov
petičného výboru za porušenie § 4. odst.1 zákona o petičnom práve, ktoré môže naplniť znaky
skutkovej podstaty trestného činu volebnej korupcie.
Potom starosta obce povedal členovi petičného výboru Ing.Jánovi Adamovi, že obvinenia
uvedené v médiách nie sú pravdivé:
- žiadnu antikampaň som nerobil - po doručení petície aký by mala význam,
- verbálne narážky na obyvateľov som nemal žiadne, - ako člen komisie a starosta som sa
pýtal občanov na okolnosti a dôvody podporovania petície občanmi, aby som mal informácie
k eliminácii rizík a názor občanov je vždy pre mňa dôležitý – nemám na to právo?,
- čo sa týka vyhrážok o podaní trestného oznámenia v liste – treba čítať pozorne: v
odpovedi petičnému výboru bolo uvedené, že obec zvažuje podanie trestného oznámenia
menovite na členov petičného výboru. Ja som Vás upozornil aj na to, že obec len zvažuje
podanie trestného oznámenia, ale vy ste nikoho na nič neupozorňovali a rovno ste podali
trestné oznámenie!,
- 51 osôb bolo vyradených pre nečitateľnosť údajov, nie podpisov
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- čo sa týka obvinenia z fyzického útoku na pána Ňuňuka – žiadny fyzický útok nebol! Čo
dokáže aj ďalšie vyšetrovanie.

Ad 18 Diskusia
Vtomto bode mal otázku na starostu obce Miroslav Šatara poslanec OZ, že čo je s
vybavovaním zámeny pozemkov - s pozemkami v KÚ Sušany.
Na to mu starosta obce odpovedal, keďže sa musel okrem iných záležitostí, zaoberať s
vybavovaním petície, obviniami v médiách , na prokuratúre, nemal čas zaoberať sa so
zámenou pozemkov medzi katastrami. Ale vyzval pána Ing.Jána Adama, aby aj on využil
zmysluplne čas , ktorý zjavne má a pomohol ako poslanec OZ so zámenou pozemkov medzi
katastrami – oslovením vlastníkov a podobne.
–––––––––––
Ďalej mal pán Miroslav Šatara skonštatoval, že pri Harasti sa zase hromadí odpad, bolo by
potrebné niekoho chytiť kto tam vyváža odpad a dať mu pokutu, aby si ani ostatní občania
nedovolili vyvážať tam smeti.
Na to mu starosta odpovedal, že aj tam môžeme umiestniť fotopascu.
–––––––––––
Potom pán Miroslav Šatara pochválil starostu obce, že v škôlke sú už nové okná a dvere. Je
to veľký prínos pre MŠ – pre deti, ktoré ju navštevujú. Poďakoval starostovi za to.

Ad 19 Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ

V tomto bode Ing. Agáta Krajlíková zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie.
Hlasovanie :
Za : 6
Proti : 0
Zdržali sa : 1
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili toto uznesenie bez pripomienok. Uznesenie
tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 15/ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci poďakoval všetkým za účasť.
Oznámil prítomným , že ďalšie zasadnutie OZ bude 14.12.2012 o 17,15 hodine. Obecné
zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené.
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Zapísala : Ing. Agáta Krajlíková
Overovatelia :
Ing.Ján Adam
Peter Szőke

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 06/ 2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo
dňa 23.11.2012, o 17.15 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych
Zalužanoch.

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa
19.9.2012.
2. Správu o činnosti obecného úradu
3. Interpelácie poslancov
4. Správu kontrolóra obce za 3. štvrťrok 2012 .
5. Informáciu o plnení rozpočtu k 30.9.2012.

B/ Schvaľuje :
1. Zásady č. 01/2012 hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany
s účinnosťou od 1.1.2013 v zmysle návrhu, s nasledovnými zmenami :
- zmena v Čl. III, bod 5.1. a) Odpredaj hnuteľného majetku obce je v právomoci starostu
obce – pri zostatkovej hodnote nižšej ako 300,- Eur .
- zmena v Čl. III. bod 5.1.b) odpredaj hnuteľného majetku obce je v právomoci obecného
zastupiteľstva – pri zostatkovej hodnote vyššej ako 300,-- €, najviac však do zostatkovej
hodnoty 3320,-Eur .
- zmena v Čl.III. bod 2. Prevod akéhokoľvek nehnuteľného majetku obce a hnuteľného
majetku, pokiaľ jeho zostatková hodnota presiahne 300,--€, podlieha vždy schváleniu
obecným zastupiteľstvom,
- zmena v Čl. III bod 6.1.a) ak ide o nehnuteľnosť, o ktorú má preukázateľne záujem viac
fyzických alebo právnických osôb, to znamená ak obecný úrad eviduje minimálne dve
žiadosti na danú nehnuteľnosť doručené najneskôr 7 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva, na ktorom sa má rozhodnúť o spôsobe prevodu majetku,
- zmenu v bode 6.3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní na 15 dní pred
uzávierkou podávania návrhov do obchodnej verejnej súťaže, doplniť odvolávku na Čl.III
bod 3.:
Obec zverejní zámer predať svoj majetok a spôsob jeho predaja vždy nasledovne:
a) na svojej úradnej tabuli,
b) na internetovej stránke obce www.hrnciarskezaluzany.sk
c) v regionálnej tlači.
2.Zásady používania osobných súkromných motorových vozidiel pri pracovných cestách
(02/2012) .
3. Dotácie pre miestne organizácie na činnosť na rok 2013 :
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TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany : 5.000,- Eur
Šachový klub : 500,- Eur
súbor Hrnčiarka : 300,- Eur
Klub dôchodcov : 350,- Eur
Únia žien : 50,- Eur
Zväz protifašistických bojovníkov : 50,- Eur
Červený kríž : 200,- Eur
Slovenský zväz zdravotne postihnutých : 200,- Eur

4.Žiadosť pána Jána Markotána o náhradu škody spôsobenú na poľnohospodárskej
pôde vo výške 115,- Eur.
5.Odpustenie nájomného za mesiace 09,10,11/2012 pre pani Silviu Gálikovú, ako
kompenzáciu škody, ktorá vznikla zatečením prenajímaných priestorov.
6.Poskytnutie finančného príspevku pre Slovenský červený kríž na podujatie
odovzdávania plakiet vo výške 30,- Eur.
7.VZN 01/2012 o stanovení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zmysle návrhu s účinnosťou od 1.1.2013.
8.VZN 02/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda v
zmysle návrhu.
9. Inventarizačných komisie v nasledovnom zložení :
Útredná inventarizačná komisia :
1. Miroslav Šatara - predseda
2. Vladimír Ďalog - člen
3. Ing.Ján Adam - člen
4. Ing. Agáta Krajlíková – člen
Čiastkové inventarizačné komisie :
ČIK: Obecný úrad
1.Vladimír Ďalog
2.Rastislav Bolha
- Zodpovedná osoba: Martina Cabanová
ČIK: Základná škola
1.Ing. Ján Adam
2.Peter Szőke
- Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Vycudilová
ČIK: Materská škola
1.Peter Szőke
2.Katarína Peržeľová
- Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Lochová
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ČIK: Školská jedáleň
1.Katarína Peržeľová
2.Ing. Ján Adam
- Zodpovedná osoba: Anna Krahulcová
ČIK: Dom smútku+Požiarna zbrojnice
1. Peter Szöke
2.Miroslav Šatara
- Zodpovedná osoba: Martina Cabanová
ČIK: Knižnica
1.Ing. Ján Adam
2.Katarína Peržeľová
- Zodpovedná osoba: Dana Obročníková
ČIK: Espresso
1 .Rastislav Bolha
2 .Peter Szöke
- Zodpovedná osoba: Ing. Agáta Krajlíková
Inventúrna komisia /IK/
Ing. Zuzana Václaviková
Ing. Agáta Krajlíková
- Zodpovedná osoba: Martina Cabanová
Vyraďovacia komisia :
predseda: Miroslav Šatara
člen:
Rastislav Bolha
člen:
Vladimír Ďalog
- Zodpovedná osoba: Martina Cabanová
Likvidačná komisia :
predseda: Vladimír Ďalog
člen:
Miroslav Šatara
člen:
Rastislav Bolha
- Zodpovedná osoba: Martina Cabanová

C/ Konštatuje že :
1. O vybavení petície zo dňa 21.8.2012 bolo v súlade s príslušnými zákonnými
ustanoveniami platne rozhodnuté. Nedostatky petície, ktoré sú uvedené v oznámení
písomnej odpovedi petičnému výboru zo dňa 27.9.2012, konkrétne nečitateľnosť údajov,
neúplnosť údajov a späťvzatia podpisov, nie sú nedostatkami na ktoré sa vzťahuje
manudukčná povinnosť orgánu verejnej správy vybavujúceho petíciu podľa
ustanovenia § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve a ktoré by bolo možné v súlade s
citovaným ustanovením odstrániť. Predloženie doplnených petičných hárkov zo strany
petičného výboru v písomnom podaní zo dňa 9.11.2012 nemôže nijakým spôsobom
ovplyvniť rozhodnutie o vybavení petície zo dňa 21.8.2012.“
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D/ Neschvaľuje :
1. Žiadosť pani Marcely Vargicovej o jednorázovú finančnú výpomoc.
E/ Odporúča :
1. Po preskúmaní podpisov obsiahnutých v doplnených petičných hárkoch zo strany
petičného výboru v písomnom podaní zo dňa 9.11.2012 a ich porovnaní s podpismi
obsiahnutými v pôvodných petičných hárkoch petície zo dňa 21.8.2012 Obecného
zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch odporúča starostovi obce podať podnet na
preskúmanie, či konaním členov petičného výboru v súvislosti s petíciou zo dňa
21.8.2012 a doplnením podpisov predložených v písomnom podaní zo dňa 9.11.2012
nedošlo k porušeniu zákona.

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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