
             Obec Hrnčiarske Zalužany

                      Z Á P I S N IC A
                       7/2012  (14/2010-2014)

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len
OZ), ktoré sa konalo  dňa  14.12.2012  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
                                  Peter Szőke
                                  Miroslav Šatara                                    
                                   
Neprítomní:  Katarína Peržeľová - ospravedlnená
     
Prizvaní:        Martina Cabanová – pracovníčka OÚ 
                        Ing. Agáta Krajlíková - pracovníčka OÚ 
                        Ivan Pilčík – kontrolór obce
                        
Prítomní  občania obce: 
                                        Ing.Peter Košťálik   
                                        Ivan Markotán 
                                        Ondrej Melich 
                                                                                                          
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                R O K O V A N I E

Ad 1/ Otvorenie zasadnutia

  

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

Ad 2/  Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

       Starosta obce skonštatoval, že z celkového počtu všetkých poslancov 7 je prítomných 6
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a
uznášať sa.

                                                                                                                                                   1



Ad 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Ing.Branislav Nociar starosta obce určil:
Za overovateľov zápisnice : Vladimír Ďalog, Pavol Križo 
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 zasadnutia  OZ konaného dňa 23.11.2012.
6.   Správa o činnosti obecného úradu.
7.   Interpelácie poslancov. 
8.   Schválenie rozpočtu obce na rok 2013.
9.   Schválenie programového rozpočtu  na roky  2013-2015.
10. Prerokovanie žiadostí .
11. Schválenie VZN 03/2013, o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku

za  komunálne  odpady a  drobné  stavebné     odpady  a   o  podmienkach  určovania  a
vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2013.

12. Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.
13. Schválenie  Vnútorného  predpisu upravujúceho  postup obce Hrnčiarske Zalužany pri

zadávaní zákazky s nízkou hodnotou  v súlade s § 11 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.
17. Záver. 

„Má niekto pripomienky, návrhy na zmenu, resp. doplnenie navrhnutého programu? Ak nie,
dávam hlasovať: Kto je za to, aby dnešné zasadnutie prebiehalo podľa tohto programu?“

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

Poslanci OZ  schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Ad 5/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 23.11.2012  
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V tomto bode vystúpil Ing.Branislav Nociar starosta obce a informoval prítomných o plnení
uznesenia zpredchádzajúceho zasadnutia OZ :

„Na minulom zasadnutí OZ :

B/ Schválilo :

1. Zásady č. 01/2012  hospodárenia  a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany s
účinnosťou od 1.1.2013 v zmysle návrhu, so  zmenami – zmeny boli zapracované:
 
2.Zásady  používania  osobných  súkromných  motorových  vozidiel  pri  pracovných  cestách
(02/2012) . 

3. Dotácie pre miestne organizácie na činnosť na rok 2013 : 

-  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  - vyplatené
 
5.Odpustenie  nájomného  za  mesiace  09,10,11/2012  pre  pani  Silviu  Gálikovú,  ako
kompenzáciu  škody,  ktorá  vznikla  zatečením prenajímaných  priestorov -   toto  bolo  pani
Gálikovej oznámené

6.Poskytnutie finančného príspevku pre Slovenský červený kríž na podujatie odovzdávania
plakiet vo výške 30,- Eur  – tento finančný príspevok bol  SČK  zaslaný .

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  –  toto  VZN  bolo
zverejnené, účinnosť nadobúda od januára 2013.
 
8.VZN  02/2012,  ktorým sa  ustanovujú  podrobnosti  o  organizácii  miestneho  referenda  v
zmysle návrhu – toto VZN bolo zverejnené. 

9. Inventarizačné komisie – začiatkom januára budú pripravené podklady a je nutné na tom
začať pracovať. Inventúry majú byť urobené nasledovne:
 -  vykonanie  jednotlivých  inventúr,  spracovania  inventarizačných  súpisov  a  predloženie
ÚIK:  do 10.1.2013.
Spracovanie  inventarizačného  zápisu  a  predloženie  starostovi  obce  na  schválenie: do
14.1.2012.

C/ Konštatuje že :
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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.

 - v tomto zmysle bola  vypracovaná odpoveď petičnému výboru a zaslaná dňa 7.12.2012

D/  Neschvaľuje :

1.  Žiadosť pani  Marcely Vargicovej o  jednorázovú finančnú  výpomoc  –  toto bolo  pani
Vargicovej oznámené
 
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.

- Zatiaľ som nepodal podnet z dôvodu zaneprázdnenosti, budem sa tým zaoberať až v ďalšom
roku.
Uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 23.11.2012 boli splnené“.

Ad 6/   Správa o činnosti obecného úradu 

     V tomto bode starosta obce Ing.Branislav Nociar predniesol prítomným správu očinnosti
obecného úradu :

„ a) Bioplynová stanica – 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  22.11.2012  právoplatnosť.  Teraz  bude  nasledovať
stavebné konanie – zatiaľ neboli predložené podklady.
-  Prokurátor  si  vyžiadal  spisy k  územnému a stavebnému rozhodnutiu  (osobne  doručené
prokurátorovi  5.12.2012)  - podľa toho, že je tu iná spisová značka vyzerá to tak, že niekto
podal ďalšie trestné oznámenie resp. ďalší podnet na prešetrenie. Tu sa chcem priamo opýtať
pána Ing.Jána Adama ako člena  petičného  výboru:  podali ste  ďalší podnet  na  prešetrenie,
alebo trestné oznámenie členovia petičného výboru, alebo máte vedomosť že ich podal  niekto
iný?“
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Pán Ing.Ján Adam mu na to  odpovedal,  že on oničom nevie –  on ani členovia petičného
výboru  podnet nepodali.

„b) Mikulášsky večierok – uskutočnil sa 7.12.2012, účasť cca 120 ľudí, dobré ohlasy.

c) Odchyt psov – zopakovali sme odchyt psov. Konečne sa podarilo chytiť tie dva veľké psy +
už mali malé – 8 ks.

d) Opravy majetku:
 Osvetlenie - na minulom zasadnutí ste  spomínali, že na niektorých miestach nesvieti –

už sme  opravili.  Ak  niekde  nebude svietiť  zavolajte  mi.  V tomto chlade častejšie
vyhárajú žiarovky.

 Chodníky Konopište  –  na  minulom OZ p.  Katarína  Peržeľová  spomínala  zlý  stav
týchto chodníkov. Aj keď celý chodník si vyžaduje rozsiahlejšiu rekonštrukciu – tie
najproblematickejšie miesta sme vyspravili.

      -    MŠ - kryty na radiátory. Pri výmene okien sme ich rozobrali a boli tak zdevastované,
že sme museli urobiť nové“.

Poslanci OZ zobrali správu o činnosti obecného úradu na vedomie.

Ad 7/   Interpelácie poslancov 

     V  tomto  bode  starosta  obce  vyzval  prítomných  poslancov,  aby  predniesli  svoje
interpelácie.

O slovo sa prihlásil pána Rastislav Bolha poslanec OZ, mal otázku na starostu obce- dopočul
sa, že za posilňovňu sa údajne vyberá poplatok. Chcel by vedieť  aký je to poplatok, na čo
budú peniaze použité.

Na to mu odpovedal starosta obce, že obec dala posilňovňu do užívania bezplatne. Chlapci čo
tam cvičia boli však za starostom, či by obec ako sponzor nezakúpila nejaké nové zariadenia
na cvičenie do posilňovne. Obec však na to prostriedky nemá. Je možné,  že si  vyberajú
nejaký poplatok na to, aby si zakúpili nové zariadenia na cvičenie.

Pán Rastislav Bolha – ak vyberajú poplatok mali by si určiť nejakého pokladníka a ten by
evidoval tieto platby a určiť si nejaký ročný poplatok.

Na to reagoval starosta obce a povedal mu, že zistí ako to presne je, ak systém vyberania nie
je dobrý budeme hľadať riešenie.

Poslanci OZ zobrali interpelácie poslancov na vedomie

Ad 8/  Schválenie rozpočtu obce na rok 2013

      V tomto bode vystúpila ekonómka obce pani Martina Cabanová a predniesla  prítomným
návrh rozpočtu na rok 2013 v časti príjmovej a výdavkovej: 
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Bežné príjmy:                      313 580
Bežné výdavky:                   313 535
Bežný hospodársky výsledok:    +45 

Kapitálové príjmy:               407 200
Kapitálové výdavky:            417 703
Kapitálový HV:                    - 10 503

Celkové príjmy + rezerva= 720 780 + 10 615 = 731 395
Celkové výdavky                                                 731 238  
Celkový HV:                                                            + 157

Potom starosta obce zhodnotil nasledovne návrh rozpočtu na rok 2013 :
Je ťažké odhadovať situáciu na budúci rok, nakoľko vieme ako stoja verejné financie.

BEŽNÝ ROZPOČET:
1. Čo sa týka výdavkov na správu obce      výdavky plánujeme cca  na úrovni tohto roka.

Na  opravy  budov  plánujeme  sumu  5000,-  Eur  –  kotolňa  MŠ,  iné  opravy  –  dom
smútku, strechy, chodníky.

2. MŠ   –naplánovali  sme  nárast  miezd  o  cca  7  %.  V bežných  výdavkoch plánujeme
úsporu-  pokles  energii.  Investície  –  požadovali 2000  na  interiérové  vybavenie
(stoličky, nábytok), didaktické pomôcky 500, počítač 500, preliezačky 800 – spolu  3
800 EUR. 
To presahuje naše možnosti –  do rozpočtu sme dali detské stoličky+nábytok 1000,
počítač 400, preliezačky 800 – spolu 2200 Eur .
Celkovo plánovaný medziročný pokles nákladov o cca 3 %.

3. ZŠ   -  nárast miezd o cca 7 %. Úspora v plyne, nárast v investíciách – požiadavka bola
na:   výpočtovú techniku – dataprojektor 500 Eur , 2x počítač 900 Eur, - interiérové
vybavenie:  - 2x keramická tabuľa 750 Eur. Požiadavka spolu: 2150 Eur.
Do rozpočtu sme dali: na  interiérové vybavenie (ker. tabule) 600, výpočtová technika
(dataprojektor +2x počítač) – 1000 Eur - spolu 1600 EUR.    
Celkovo je plánovaný medziročný nárast nákladov  o 4 %.

4. ŠJ   – nárast miezd. Požiadavky do rozpočtu – digestor, robot 250 EUR.  
Celkovo je plánovaný medziročný nárast o 5 % 

5. ŠKD    -  len nárast mzdy, pokles ostatných nákladov.

6. Celkovo je plánovaný medziročný nárast o 4 %.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:
 podané projekty – ČOV, kanalizácia, Program obnovy dediny – projekt na chodníky
 plán: detské ihrisko 3000 EUR

      O slovo sa prihlásil Ing.Ján Adam a mal otázku prečo je v návrhu rozpočtu taký vysoký
nárast miezd v položke mzdy SO. 
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Na to mu odpovedala ekonómka obce pani Cabanová, že preto je v tejto položke taký nárast,
lebo v roku 2012 sme mali zahrnutú mzdu  J.Markotána,  v položke protipovodňové opatrenia
teraz je na správe obce. V časti roku 2012 bola časť roka  ekonómka platená len na dohodu,
taktiež  roznos obedov bol platený časť roka na dohodu o vykonaní práce teraz je  to  už
zahrnuté v položke mzdy SO. Čiže ide len o presun medzi jednotlivými časťami rozpočtu
bez plánovania navýšenia miezd.
––––––– 

     Ďalej mal pán Ing.Ján Adam otázku prečo je tiež vysoký nárast v položke nakladanie s
odpadmi zo 750,- Eur na 2000,- Eur   –  nárast v spotrebe elektriny. 

Na  to  mu  odpovedala  ekonómka  obce,  že   ČOV je  už  spustená  do  celoročnej  aktívnej
prevádzky  preto  je  tam  nárast  v  spotrebe  elektriny.  Vychádzame  z  aktuálnej  skutočnej
spotreby elektrickej energie.
–––––––– 

     Pán  Miroslav Šatara poslanec OZ mal otázku prečo je taký vysoký nárast vpoložke
náklady na elektrinu v dome smútku.

Na  to  mu  odpovedala  ekonómka  pani  Cabanová,  že  preto  lebo  predtým  bola  spotreba
elektriny účtovaná na správe obce, ale teraz to už rozpočítala osobitne aj na dom smútku. 
–––––––– 

     Potom sa o slovo prihlásil pán Pavol Križo poslanec OZ, mal otázku  prečo je taký nárast
v položke výdaje na CO.

Na to mu odpovedala ekonómka obce, že je tam nárast za vypracovanie agendy. 

Na to starosta obce upresnil, že  190,- Eur je vlastne práca skladníka CO materiálu, ktorá je
preplácaná  štátom. A externe budeme riešiť aj agendu CO  za 20,- Eur mesačne nám ju bude
robiť pán Mgr.Sýkora.   Obdobne je  to aj pri BOZP kde za 20,- Eur mesačne nám agendu
BOZP vypracúva pán Matheides.
–––––––– 

Ďalej  mal  pán  Miroslav  Šatara otázku  prečo  v  položke  VPP nie  je  nič  naplánované  –
neplánujeme žiadne VPP?

Na to  mu  odpovedal  starosta  obce,  že  VPP neplánujeme.  Pôvodne  bolo  v  tejto  položke
účtované všeličo, ak sme zobrali do pracovného pomeru niekoho z úradu práce a časť jeho
mzdy nám preplácal  úrad práce  napríklad  cez  §50i.  Teraz plánujeme  len pracovníkov na
protipovodňové opatrenia, ktoré sú v inej kolónke.

Hlasovanie :
Za :   5
Proti : 0
Zdržali sa : 1 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočet na rok 2013 v časti príjmovej a v časti
výdavkovej. Schválený rozpočet tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Ad 9/  Schválenie programového rozpočtu na roky 2013-2015 

      V tomto bode vystúpila ekonómka obce pani Martina Cabanová a prečítala prítomným
návrh  programového  rozpočtu  na  roky  2013-2015.  V  návrhu  programového  rozpočtu
vytvorila 13 programov, každý má podprogramy. 

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

Poslanci  OZ  schválili  programový  rozpočet  na  roky  2013-2015.  Návrh  programového
rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice 

Ad 10/  Prerokovanie žiadostí    

     V tomto bode  starosta obce informoval  prítomných, že do OZ neboli doručené žiadne
žiadosti. 
 
Ad  11/   Schválenie  VZN  03/2013  o  dani  z  nehnuteľností,  miestnych  daniach  a
miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady   adrobné  stavebné  odpady  a  o
podmienkach  určovania  a  vyberania  dane  a  miestneho  poplatku  na  území  obce
Hrnčiarske Zalužany na rok 2013

     V tomto bode vystúpil starosta obce Ing.Branislav Nociar  a oboznámil prítomných s
návrhom VZN  č.03/2012. Návrh tohto VZN bol zverejnený na webovej stránke obce,  na
vývesnej tabuli obce dňa 30.11.2012. Bol zaslaný poslancom. Pripomienky občanov neboli
uplatnené.
„ V oblasti daní a poplatkov ideme trochu do rizika. Napriek napnutému rozpočtu a tendencii
k zvyšovaniu daní a poplatkov v iných mestách a obciach v zásade nezvyšujeme dane.
Po dlhom období sme vlani zvýšili dane o 6 % preto v tomto roku navrhujem len nasledovné
zmeny:
– Poplatok za komunálny odpad: pri plánovaných nákladoch na odvoz a uloženie KO  9000
EUR, by mal byť priemerný poplatok na obyvateľa pri počte obyvateľov 872 – 10,32 EUR.
Hovorím priemerný, nakoľko my máme aj zľavnený poplatok pre obyvateľov starších ako 65
rokov.
Doteraz bol tento poplatok 8 resp. 5 EUR na osobu a rok. Keďže zo zákona by sa náklady na
KO mali rovnať príjmom musíme priebežne túto položku zvyšovať.
Navrhujem teda zvýšenie z 8 na 8,50 EUR, resp. zľavnený z 5 na 5,50 EUR.   

- Daň za využívanie verejného priestranstva:  pôvodnú daň za umiestnenie prekážok na
dobu dlhšiu ako 14 dní, ako aj sadzby  sme ponechali.
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Na základe praktických skúseností, keď niekto parkoval na ceste 13 dní, potom jeden deň nie
a následne ďalších 13 dní -  som navrhol  novú daň za dočasné parkovanie nákladných
vozidiel,  autobusov, prívesných vozidiel a  karavanov  (mimo miesta vyhradeného na
parkovanie – u nás pred, vedľa a za OÚ - §17 bod 2) presahujúce 48  hodín.
Navrhované sadzby sú: 

– bez súhlasu obce 0,50 EUR/ parkovacie miesto a deň,
– so súhlasom obce  0,25 EUR za parkovacie miesto /deň.

Navrhujem v § 18 zmeniť základ dane z m2 aj na parkovacie miesto a predajné miesto.
Ak daňovník neoznámi správcovi dane, že užíva verejné priestranstvo tak je to bez súhlasu
obce a vtedy sa určuje daň podľa toho ako sme to zistili my. Daňovník musí relevantným
spôsobom dokázať, že to bolo inak.

      -   Daň za nevýherné hracie prístroje: pôvodne 30 EUR, navrhovaná sadzba 34 EUR. 
navrhujem tiež doplniť v § 26 klauzulu o prevádzkovateľovi pri dani z nevýherných hracích
prístrojov a predajných automatov nasledovne: Daňovníkom je prevádzkovateľ predajných
automatov,  v  prípade,  že  nie  je  možné  určiť  kto  je  prevádzkovateľ  týchto  automatov
prevádzkovateľ je  majiteľ  zariadenia  v  ktorom je  nevýherný hrací  prístroj alebo  predajný
automat umiestnený.
 
-   Ďalšie zmeny vyplývajúce zo zákona:
Oslobodenie od dane  - pozemky a stavby vo vlastníctve cirkvi – ale len tie, ktoré slúžia na
vykonávanie náboženských obradov“. 

Potom starosta obce dal priestor poslancom OZ, aby sa k návrhu vyjadrili.

Pán Ing.Ján Adam mal otázku v starej ZŠ, ktorá je vo vlastníctve cirkvi výučba neprebieha,
bude cirkev za túto budovu platiť dane.

Na to mu starosta obce odpovedal, že podľa nového znenia zákona  mala by cirkev mala za
túto budovu zaplatiť daň. Zákon núti aj cirkev k využívaniu svojho majetku.
–––––– 
Poslanec  OZ  pán  Vladimír  Ďalog mal  otázku,  či  nejdeme  zvýšiť  poplatok  za  vývoz
komunálneho odpadu viac ako  0,50 Eur.

Poslanec OZ Miroslav Šatara vyjadril svoj názor, že on je za navrhnutý poplatok  vo výške
8,50 Eur resp. pre občanov starších ako 65 rokov  5,50,- Eur.

Potom dal starosta obce hlasovať za miestny poplatok za vývoz komunálneho odpadu :

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

Poslanci OZ schválili miestny poplatok za vývoz komunálneho odpadu vo výške 8,50 Eur na
osobu a rok, pre občanov nad 65 rokov  5,50 ,- Eur za osobu a rok . 
––––––––– 
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Potom mal otázku na starostu obce pán Peter Szőke a opýtal sa, že on so služobným autom
parkuje pred svojim domom aj viac ako 48 hodín, či aj on bude musieť platiť daň za užívanie
verejného priestranstva.

Na to mu odpovedal starosta obce, že ak parkuje na verejnom priestranstve viac ako 48 hodín,
tak áno,  do  48 hodín  -  nie.  Daň sa  netýka   miest  vyhradených  na  parkovanie  napr.  pri
obecnom úrade.

Pán Miroslav Šatara poslanec OZ mal pripomienku, že  nákladné autá a kamióny nám ničia
cesty na vedľajších uliciach. Tieto cesty nie sú stavané na takúto záťaž. Mali by sme sa aj
týmto zaoberať a schváliť úplný zákaz parkovania pre kamióny a nákladné autá na vedľajších
cestách v obci.

Na to mu starosta obce odpovedal, že to nie je také jednoduché, potrebovali by sme ktomu
pasport dopravy čo by pre nás znamenalo ďalšie nálady. V budúcnosti sa môžeme k tomuto
problému vrátiť.

Hlasovanie :
Za :   6
Proti : 0
Zdržali sa : 0
     Poslanci OZ schválili VZN 03/2013 odani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady a o  podmienkach určovania  a
vyberania dane a miestneho  poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na  rok 2013 v
zmysle návrhu s nasledovnými zmenami :
-   v §  18 základom dane za užívanie  verejného priestranstva je  výmera v m2,  respektíve
parkovacie miesto, alebo predajné miesto 
-    v § 26 doplniť v prípade, že ak  nie je možné určiť kto je prevádzkovateľ nevýherných
hracích prístrojov a predajných automatov, prevádzkovateľom je majiteľ zariadenia v ktorom
je nevýherný hrací prístroj hrací prístroj umiestnený.

Schválené VZN 03/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 12/  Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov   

     V tomto bode starosta obce Ing.Branislav Nociar prečítal prítomným návrh sadzieb ďalších
miestnych  poplatkov,  každý poslanec  dostal k  nahliadnutiu  tabuľku  s  návrhom ostatných
miestnych poplatkov : 

Zmeny v porovnaní s doterajšími poplatkami:
 Prenájom sály OÚ – na predajné účely – rozdelenie poplatku pri vykurovaní – 70

EUR, bez vykurovania 50 EUR,
 prenájom sály OÚ  - kultúrne vystúpenia – 33EUR,
 predajná akcia v espresse bez vykurovania – 33EUR, s vykurovaním 40  EUR,
 zapožičanie DHM – (taniere, príbory, šálky, obrusy, poháre...) - 0,05 EUR/ks
 Požiarny rebrík – požičanie do 3  hodín  - 0,50EUR, na deň 1EUR
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 Faxové služby: za 1 stranu v SR 0,30 Eur,  do cudziny 0,60 Eur za 1 stranu

Ostatné služby:
Zmeny: 
 - Doplnené – použitie tlačiarne 0,10 EUR/strana

Potom dal starosta obce priestor poslancom, aby sa knávrhu vyjadrili : 
Pán Miroslav Šatara aj pán Pavol Križo poslanci OZ mali návrh na poplatok za faxovanie: 

0,50 Eur za 1 stranu do SR, do cudziny 1,- Euro za 1 stranu.
––––– 

Potom mal pán Pavol Križo návrh , že za zapožičanie výsuvného rebríka treba určiťvyššiu
sadzbu za 1 deň, nakoľko bol stále  problém s vrátením rebríka.

Potom dal starosta obce hlasovať za výšku poplatku za zapožičanie výsuvného  rebríka .
Hlasovanie :
Za :   6
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  poplatok  za  zapožičanie  výsuvného  rebríka:  do  4  hodín
poplatok 1,- Euro, za  zapožičanie  na celý deň  poplatok 2,- Eurá.   
–––––– 

Potom dal starosta  hlasovať za celý návrh  ďalších miestnych poplatkov

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

     Poslanci OZ schválili ďalšie miestne poplatky s účinnosťou od 1.1.2013 v zmysle návrhu s
nasledovnými zmenami :
- za faxovanie : tuzemské 0,5 eur za 1 stranu a  faxovanie do cudziny 1,- euro za 1 stranu 
- za zapožičanie rebríka : do 4 hodín 1 Euro, na celý deň 2 Eurá.
Tabuľka schválených ďalších miestnych poplatkov tvorí prílohu zápisnice. 

Ad  13/  Schválenie  Vnútorného  predpisu  upravujúceho  postup  obce  Hrnčiarske
Zalužany pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 11 odst.4 písm. a/
zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

     V tomto bode vystúpil starosta obce a predniesol prítomným návrh Vnútorného predpisu
upravujúceho postup obce Hrnčiarske Zalužany pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.
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„Tento predpis nerieši kompetencie  k rozhodovaniu o tom či ideme niečo urobiť a v akej
cene:
 - tam máme kompetencie už stanovené:
 Starosta:  - do 1000 EUR – mimo schváleného rozpočtu
                 - do 2000EUR  - v rámci schváleného rozpočtu.
 Ostatné zastupiteľstvo či už v rámci schvaľovania rozpočtu, alebo mimo neho.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento  predpis  rieši už konkrétny postup pri zadávaní  zákazky s nízkou hodnotou.  To sú
zákazky na tovary a služby  bez DPH do 10 000 EUR a práce do 20 000 EUR.

Týmto predpisom ideme nad rámec zákona, resp. ho upresňujeme a tým vlastne znižujeme
moju kompetenciu. Chcem však mať jasné pravidlá. 
Zákon hovorí o tom, že pri takomto type zákazky má obec postupovať tak , aby vynaložené
náklady  na obstaranie  boli primerané jeho kvalite a cene.
To je však veľmi subjektívne posúdiť, kedy sú náklady na obstaranie primerané. Preto  týmto
predpisom stanovujeme hranice, ktoré zákazky zadáme priamo, ktoré na základe prieskumu
trhu a ktoré na základe prieskumu trhu s predložením ponuky“.

Potom starosta obce vyzval poslancov,aby sa k návrhu vyjadrili.

Pán  Pavol  Križo  mal  návrh,  aby  sme  upravili  nasledovne   finančný  limit  na  zadávanie
zákazky s nízkou hodnotou formou prieskumu trhu môže obec :
        A)  Priame zadávanie zákazky s nízkou hodnotou bez prieskumu trhu môže obec :

-  pri zákazkách na dodanie tovaru do finančného limitu        3 000 eur bez DPH,
- pri zákazkách na poskytnutie služby do finančného limitu   3 000 eur bez DPH, 

               - pri zákazkách na uskutočnenie prác do finančného limitu    4 000 eur bez DPH. 

        B)   Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou formou prieskumu trhu môže obec :
- pri zákazkách na na dodanie tovaru a poskytnutie služby s hodnotou > ako 3 000 eur

bez DPH, do finančného limitu 6 000 eur bez DPH,
- pri zákazkách na  na  uskutočnenie   prác  s  hodnotou  > ako  4  000 bez  DPH,  do

finančného limitu 11 000 eur bez DPH.

      C) Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou s výzvou na predloženie ponuky, môže obec
- pri zákazkách na na dodanie tovaru a poskytnutie služby s hodnotou > ako 6 000 eur

bez DPH, do finančného limitu 10 000 eur bez DPH,
- pri zákazkách na na uskutočnenie prác s hodnotou > ako 11 000 eur bez DPH,  do

finančného limitu 20 000 eur bez DPH. 

  Starosta obce nemal výhrady k predloženému pozmeňovaciemu návrhu   a  dal hlasovať o
schválení vnútorného predpisu z uvedenými zmenami.
Hlasovanie :
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 2 
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Poslanci  OZ schválili  Vnútorný predpis  upravujúci  postup  obce  Hrnčiarske  Zalužany pri
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 11 odst.4 písm. a/ zákona č.369/1990 Zb. O
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle návrhu s nasledovnými zmenami :
- v čl. 3, ods. 1 A:
Priame zadávanie zákazky s nízkou hodnotou bez prieskumu trhu môže obec :

-  pri zákazkách na dodanie tovaru do finančného limitu        3 000 eur bez DPH,
- pri zákazkách na poskytnutie služby do finančného limitu   3 000 eur bez DPH, 

               - pri zákazkách na uskutočnenie prác do finančného limitu    4 000 eur bez DPH.
- v čl. 3, ods.2 A:
 Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou formou prieskumu trhu môže obec :

- pri zákazkách na na dodanie tovaru a poskytnutie služby s hodnotou > ako 3 000 eur
bez DPH, do finančného limitu 6 000 eur bez DPH,

- pri zákazkách na  na  uskutočnenie   prác  s  hodnotou  > ako  4  000 bez  DPH,  do
finančného limitu 11 000 eur bez DPH.

V čl. 3, ods. 3A:
 Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou s výzvou na predloženie ponuky, môže obec 

- pri zákazkách na na dodanie tovaru a poskytnutie služby s hodnotou > ako 6 000 eur
bez DPH, do finančného limitu 10 000 eur bez DPH,

- pri zákazkách na na uskutočnenie prác s hodnotou > ako 11 000 eur bez DPH,  do
finančného limitu 20 000 eur bez DPH. 

Schválený vnútorný predpis tvorí prílohu zápisnice.

Ad 14/   Rôzne 

     V tomto bode starosta obce predniesol prítomným, čo obec plánuje v najbližšom čase
realizovať : 
a)  „Pripravujeme  privítanie  Nového  roka  –  pred  budovou  OÚ  31.12.2012  o  cca  23.00,
podávanie čaju s rumom, petardy, hudba.   Možno bude spievať aj súbor  Hrnčiarka .

b) Kotolňa  - v rámci schváleného rozpočtu – opravy budov – musíme prepojiť kotly zo ZŠ aj
na MŠ + regulácia podľa počasia.

Dôvody: 
 kotly v MŠ sú z roku 1987, 100 kw – nízka účinnosť,
 regulácia je podľa vonkajšej teploty – nefunkčná ,
 v ZŠ sú 4 novšie kotly, používajú sa len 2 – prepojením vznikne úspora v plyne
 opravou regulácie  usporíme, nakoľko teraz sú kotly regulované manuálne.

Náklad cca do 2000 eur.
_____
c)  Stromy pred Oú – mnoho  ľudí sa pýta prečo nevypílime  2 smrekovce pred obecným
úradom, že sú už veľké a  ihličie sa nosí do budovy, dokonca upcháva odkvapy. Je to pravda,
len ja nerád ničím živé veci – preto som  uvažoval nad tým, že najprv vysadíme 3 jedličky a
keď trochu narastú  vypílime smrekovce“.

Potom starosta požiadal poslancov o ich názor na vypílenie stromov pred obecným úradom.

                                                                                                                                                   13



Pán Miroslav Šatara,   ako lesník, má taký názor, že sú to zrelé stromy tie by sme si mali
vážiť,  pokiaľ nikoho  neohrozujú tak by sme  ich v žiadnom prípade nemali vypíliť.  Je  to
odolný strom.

Pán Pavol Križo poslanec OZ vyjadril svoj názor, že on by bol za to aby sme ich nahradili
inými stromami.
–––––
d) Starosta obce prečítal prítomným rozhodnutie   z   Obvodného  úradu  z priestupkového
konania  –  spor  medzi  pánom Ňuňukom a  starostom obce.   Spáchanie  priestupku nebolo
preukázané.  Správny  orgán  vykonal  rozsiahle  vyšetrovanie,  ktoré  preukázalo,  že  Ing.
Branislav Nociar sa  nedopustil voči Marianovi Ňuňukovi neprimeraného protispoločenského
konania. Ogán zistil  rozdielne tvrdenia  vo výpovediach svedkov Mariána Ňuňuka.  Klamali
rozdielne (poznámka starostu). Konanie bolo zastavené.

Po prečítaní tohto rozhodnutia sa starosta obce opýtal Ing.Jána Adama člena petičného výboru
ako sa chce k tomu postaviť keď v médiách vyhlásil, že starosta obce napadol člena petičného
výboru.

Ing.Ján Adam mu na to odpovedal -  „vieme všeličo, musíme uznať tento dokument. Ja som
netvrdil, že starosta fyzicky  zaútočil na pána Ňuňuka.“

Starosta mu na to odpovedal, že jeho tvrdenia su uvedené v rôznych médiách a že ich ťažko
môže zapierať.

––––––-
e)  Starosta obce navrhol prítomným,  že na dnešnom zasadnutí by mali  byť,  podľa Zásad
odmeňovania,  schválené  odmeny poslancom OZ za rok 2012.  
Finančné čiastky odmien uvedené v bode 1 a 3 môžu byť  navýšené, zohľadňujúc finančnú
situáciu  obce,   o   sumu   podľa  rozhodnutia  Obecného  zastupiteľstva  v  Hrnčiarskych
Zalužanoch o koncoročnú odmenu za vykonanú prácu v danom roku.

„Nie že by finančná situácia bola najružovejšia,  ale  v tomto roku bolo 7 zasadnutí OZ, 2
zasadnutia  komisie  pre  overenie  platnosti   petície.  Zastupiteľstva  boli  dlhé,  veľa  vecí
prerokovaných a teda si zaslúžite odmenu.
Ja navrhujem odmenu, mimo odmien za  účasť na OZ a v komisiách, vo výške 200 EUR
brutto.  Samozrejme bude odstupňovaná podľa reálnych účastiach na OZ“. Potom požiadal
poslancov o ich návrhy.
Po rôznych návrhoch dal starosta hlasovať za  vyplatenie odmeny poslancom za rok 2012 vo
výške 175,-Eur brutto.

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu pre poslancov OZ za rok 2012 vo výške 175,- Eur v
závislosti od účasti na rokovaniach OZ. 
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Ad 15/ Diskusia

    V tomto bode  starosta obce a vyzval prítomných, aby predniesli v diskusii  svoje podnety.

O slovo sa nikto z prítomných neprihlásil.
     Na záver ešte starosta obce oboznámil prítomných a zároveň ich aj pozval na vianočný
večierok,  ktorý  obec  organizuje  pre  svojich  zamestnancov  zo  sociálneho  fondu  dňa
19.12.2012 o 15,00 hod. v miestnosti bývalého espressa v budove obecného úradu.

Ad 16 /  Návrh a chválenie uznesenia z rokovania OZ
   
V tomto bode Ing. Agáta Krajlíková zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

Hlasovanie :
Za :   6
Proti : 0
Zdržali sa : 0
 
Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili toto uznesenie  bez pripomienok. Uznesenie
tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 17/  Záver 

       Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci poďakoval všetkým za účasť,
celoročnú prácu  a zaželal prítomným prežitie pekných sviatkov.  Obecné zastupiteľstvo
vyhlásil v zmysle zákona za ukončené.

Zapísala : Ing. Agáta Krajlíková

Overovatelia :
Vladimír Ďalog

Pavol Križo                                                                                   Ing.Branislav Nociar
                                                                                                              starosta obce
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              Obec Hrnčiarske Zalužany
 

                Uznesenie č. 07/ 2012
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo

dňa 14.12.2012 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

23.11.2012.
2. Správu o činnosti obecného úradu
3. Interpelácie poslancov

B/ Schvaľuje :

1.   Rozpočet obce na rok 2013 v časti príjmovej a výdavkovej

2.   Programový rozpočet obce na roky 2013-2015

3.  VZN  03/2013  o  dani  z  nehnuteľností,  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za
komunálne odpady  a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a
miestneho  poplatku na  území obce Hrnčiarske  Zalužany na  rok 2013 v zmysle  návrhu  s
nasledovnými zmenami :
-   v §  18 základom dane za užívanie  verejného priestranstva je  výmera v m2,  respektíve
parkovacie miesto, alebo predajné miesto 
-    v § 26 doplnené: v prípade, že nie je  možné určiť kto je  prevádzkovateľ nevýherných
hracích prístrojov a predajných automatov, prevádzkovateľom je majiteľ zariadenia v ktorom
je hrací prístroj umiestnený.

4.   Sadzby ďalších miestnych poplatkov  v zmysle návrhu  s nasledovnými zmenami :
- za faxovanie: tuzemské 0,5 Eur za 1 stranu a faxovanie do cudziny 1,- Eur za 1 stranu, 
- za zapožičanie rebríka : do 4 hodín 1 Eur , na celý deň 2 Eur.

5.  Vnútorný predpis upravujúci postup obce Hrnčiarske Zalužany pri zadávaní  zákazky s
nízkou hodnotou v súlade s § 11 odst.4 písm. a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov v zmysle návrhu s nasledovnými zmenami :
- v čl. 3, ods. 1 A:
Priame zadávanie zákazky s nízkou hodnotou bez prieskumu trhu môže obec :

-  pri zákazkách na dodanie tovaru do finančného limitu        3 000 eur bez DPH,
- pri zákazkách na poskytnutie služby do finančného limitu   3 000 eur bez DPH, 

               - pri zákazkách na uskutočnenie prác do finančného limitu    4 000 eur bez DPH.
- v čl. 3, ods.2 A:
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 Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou formou prieskumu trhu môže obec :
- pri zákazkách na na dodanie tovaru a poskytnutie služby s hodnotou > ako 3 000 eur

bez DPH, do finančného limitu 6 000 eur bez DPH,
- pri zákazkách na  na  uskutočnenie   prác  s  hodnotou  > ako  4  000 bez  DPH,  do

finančného limitu 11 000 eur bez DPH.
V čl. 3, ods. 3A:
 Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou s výzvou na predloženie ponuky, môže obec 

- pri zákazkách na na dodanie tovaru a poskytnutie služby s hodnotou > ako 6 000 eur
bez DPH, do finančného limitu 10 000 eur bez DPH,

- pri zákazkách na na uskutočnenie prác s hodnotou > ako 11 000 eur bez DPH,  do
finančného limitu 20 000 eur bez DPH. 

6.  Odmenu pre poslancov Obecného zastupiteľstva v H.Zalužanoch za rok 2012 vo výške
175,- Eur , v závislosti od účasti poslancov na zasadnutiach OZ. 

          Ing.Branislav Nociar
                                                                                                  starosta obce    
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