
             Obec Hrnčiarske Zalužany

                      Z Á P I S N IC A
                       1/2013  (15/2010-2014)

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len
OZ), ktoré sa konalo  dňa  15.03.2013  o  17.45  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  (dostavil sa počas rokovania  od bodu 6)
                                  Miroslav Šatara                                    
                                   
Neprítomní:  Katarína Peržeľová - ospravedlnená
                       Peter Szöke – ospravedlnený
 
Prizvaní:        Martina Cabanová – pracovníčka OÚ 
                        Ing. Agáta Krajlíková - pracovníčka OÚ 
                        Ing.Zuzana Václaviková – terénna sociálna  pracovníčka
                        Ivan Pilčík – kontrolór obce
                        
Prítomní  občania obce:        

                                     Ing.Andrea Kováčová
                                         Ing.Jolana Markotánová

                             Ivan Markotán     
                                                     Radovan Séleš
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                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 
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Starosta obce skonštatoval, že z celkového počtu všetkých poslancov 7 sú prítomní 4 poslanci,
čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
(poslanec Pavol Križo sa dostavil na rokovanie až od bodu 6).

Ad 3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Ing.Branislav Nociar, starosta obce,  určil:
Za overovateľov zápisnice :   p. Rastislav Bolha,  p. Ing.Ján Adam
Za zapisovateľku určil: p.  Ing.Agátu Krajlíkovú  - robila zápis z rokovania od začiatku do
konca bodu 10 ,
p. Ing.Zuzana Václaviková – robila zápis z rokovania od bodu 11 do konca rokovania.

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 14.12.2012.
6.   Správa o činnosti obecného úradu.
7.   Interpelácie poslancov.
8.   Informácia o plnení rozpočtu za rok 2012.
9.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012.
10. Prerokovanie rozvojových projektov / zmena rozpočtu .  
11. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2012/ návrh na vyradenie  majetku.   
12. Správa kontrolóra obce za 4. štvrťrok 2012.
13. Prerokovanie žiadostí .
14. Prerokovanie platu starostu pre rok 2013, podľa  zákona 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a

dopĺňa zákon 253/1994 Z.z.
15. Rôzne.
16. Diskusia.
17. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.
18. 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 :   4
Proti :  0
Zdržali sa : 0 
Poslanci OZ  schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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Ad 5/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 14.12.2012  

     V tomto bode vystúpil Ing.Branislav Nociar -  starosta obce a informoval prítomných s
plnením uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ :
„Bod. B/1:  Schválený rozpočet  obce na rok 2013 v časti príjmovej a výdavkovej - rozpočet
bol zverejnený v súlade so zákonom - bez pripomienok - a od začiatku roku postupujeme
podľa neho.

Bod B/2:   Programový rozpočet obce na roky 2013-2015 – zverejnený a postupujeme podľa
neho .

Bod B/3:  Schválené VZN 03/2013 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom
poplatku za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady  so  zapracovanými zmenami
schválenými na zasadnutí OZ  bolo zverejnené zákonným spôsobom – pripomienky  neboli, a
teda  nadobudlo účinnosť 1.1.2013  a postupujeme podľa neho .

Bod  B/4:   Sadzby  ďalších  miestnych  poplatkov –  zverejnené  a  vyberáme  ich  podľa
schválenej výšky.

Bod  B/5:   Schválený Vnútorný  predpis  upravujúci  postup  obce  Hrnčiarske  Zalužany pri
zadávaní  zákazky  s  nízkou  hodnotou bol  spolu  so  schválenými  zmenami  zverejnený  a
nadobudol účinnosť 1.1.2013.

Bod  B/6:   Schválené  koncoročné  odmeny   pre  poslancov Obecného  zastupiteľstva  v
H.Zalužanoch za rok 2012  boli vyplatené v decembri minulého roku. 

Uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 14.12.2012 boli splnené.

Ad 6/   Správa o  činnosti obecného úradu 

     V tomto bode starosta obce Ing.Branislav Nociar predniesol prítomným správu o činnosti
obecného úradu :
„Začnem mimoriadne pozitívnou informáciou :

a) Žiadosť o dotáciu z Ministerstva školstva –  v minulom roku sme žiadali cez Krajský
školský úrad finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie - okná a dvere v budove
Základnej  školy.  Žiadaná  výška  bola  na  základe  výkazu  výmeru  vo  výške  70  119  EUR
vrátane  DPH.  Táto  suma nám bola  schválená  a  k  31.12.2012  aj poukázaná  na  náš  účet.
Keďže je to suma vyššia ako 20 tis. EUR –  ide o  podprahovú zákazku, ktorá  sa musí robiť
cez   vestník   úradu  pre  verejné  obstarávanie,  prostredníctvom odborne  spôsobilej  osoby.
Výzvu na predkladanie ponúk sme  vo vestníku zverejnili 24.1.2013. Záujemcov o súťažné
podklady bolo  22, predložených bolo 10 ponúk, z  ktorých najúspešnejšia  bola  ponuka od
firmy I.MAR spol. s.r.o Rimavská Sobota, ktorá dodáva okná SLOVAKTUAL.  Lehota pre
námietky vypršala 13.3.2013 a teraz víťaz pripravuje zmluvu o dielo.
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b) BPS – stavebné konanie – samozrejme kvôli transparentnosti formou verejnej vyhlášky.
Lehota na  námietky a pripomienky vypršala 5.3.2013. Bola podaná  žiadosť občianky p. Ing.
Jolany  Markotánovej, ktorá  požadovala,  aby  súčasťou  stavebného  rozhodnutia   bolo
posúdenie  vplyvu  formaldehydov  na  životné  prostredie.  Táto  žiadosť  bola  samozrejme
odstúpená stavebnému úradu. OUŽP zo zákona - aj bez predmetnej žiadosti občana – pri
svojom stanovisku pre stavebné povolenie požaduje štúdiu vplyvu uvedenej látky na ŽP.

c) Ako  som Vás  informoval  na  poslednom OZ  –  31.12.2012  sme  urobili  silvestrovský
ohňostroj, podával sa čaj s rumom. Podujatie sa občanom páčilo budeme v ňom pokračovať
aj v budúcnosti.

d) Fašiangový sprievod v maskách  -  9.2.2013 – v spolupráci s Hrnčiarkou, bola možnosť
sa zapojiť aj pre občanov, návštevy v domácnostiach .

e)  Webová stránka  obce –  tiež  som Vám v minulosti avízoval,  že naša  stránka  nespĺňa
zákonné  požiadavky  nakoľko  bola  tvorená  v  čase  nedostatku  financií.  Bola  užívateľsky
nekomfortná a preto sme koncom roka  pristúpili k jej redesignu. Žiaľ sa nám  nepodarilo
preklopiť zverejnené zmluvy a faktúry so starej stránky a preto sme ich museli nanovo  zadať.
Dnes  už  sú všetky  faktúry,  zmluvy  a  objednávky  zverejnené  na  stránke.  Ďalej  budeme
priebežne  napĺňať stránku potrebnými informáciami  o histórii obce, ďalej formuláre tlačív a
inými ďalšími informáciami.

f) Žiadosť o dotáciu z BBSK –  v minulom roku sme požiadali o dotáciu na Hrnčiarske
slávnosti  vo výške 1000EUR – a bolo nám  vyhovené v plnej  výške. 

g) Opravy a  kúpa  majetku:
     v akciových cenách  (1/3 pôvodnej ceny)  sme zakúpili:
 - motorové nožnice na živé ploty,  tuje , konáre, 
 - ďalej frézu na odpratávanie snehu ,
 -  prenosné ozvučovacie zariadenie s mikrofónmi (slávnosti, schôdze...)
 - vlajky- podľa zákona o štátnych symboloch  mala by  byť vlajka obce,   únie a obce v
miestnosti starostu a na zasadnutiach OZ. Ďalej nám ešte bude potrebné doplniť erb obce a
štátu.

Opravy -  začali sme rekonštruovať espresso – často využívaná miestnosť – kary, slávnosti,
schôdze....  Máme v úmysle vymeniť osvetlenie,  žalúzie,  radiátory,  dvere a vymaľovať – z
položky opravy budov v rámci rozpočtu. 
- Zakúpili sme aj žalúzie do chodby OÚ“.

h) Posilňovňa – na minulom zasadnutí  mal v rámci interpelácii poslanec pán Rastislav Bolha
otázku, ako je  to   s  vyberaním polatkov za posilňovňu -   starosta obce prisľúbil zistenie
aktuálneho stavu a v prípade, že nie je uspokojivý zjednať nápravu. 
 Zodpovedný za výber je Ernest Liptay, doteraz vyberali 5 Eur na osobu a mesiac – platili
všetci.  Za  vyzbierané  peniaze  si  nakúpili  náradie  do  posilňovne  –  predložili  zoznam
nakúpeného náradia. Starosta sa s nimi dohodol na nových poplatkoch, platných od 1.4.2013 :
- deti do 18 rokov a študenti :  0,- Eur
- dospelí z  našej obce: 5,- Eur na osobu a mesiac
- cudzí :  7,5 Eur  na osobu a mesiac
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- za jednorázový vstup :  1,- Eur.

i) Protipovodňoví  pracovníci  – v  súvislosti s  pripravovanou zmenou zákona  o službách
zamestnanosti, nastala  zmena  -  môžeme ich zamestnať len  na  3  mesiace a povolili nám
prijať len  troch zamestnancov  Bude však nový program, pravdepodobne  od 1.5.2013, na
základe ktorého príjmeme ďalších zamestnancov .

j)  Výrub  stromov  -  2  smreky  na  obecných  pozemkoch  –  pred  Ďalogovcami  a   p.
Markotánovou – nám spôsobujú  problémy-  idú  do elektrických  drótov,  tienia  verejnému
osvetleniu a rozhlasu. Preto sme požiadali Obvodný úrad životnéhop prostredia  o súhlas s ich
výrubom.

k) Kontrola TSP – budeme mať 19.3.2013 kontrolu z FSR na terénnu sociálnu prácu“.  
 
Počas  bodu  6  sa  na  rokovanie  dostavil  poslanec  OZ  pán  Pavol  Križo.  Od  tohto  bodu
prítomných 5 poslancov.

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 poslanec OZ p. Vladimír Ďalog, skonštatoval, že na pešej zóne sa zvalil
múr rodinného domu pána Mareka Bariho. On na to upozorňoval už vopred. Mal otázku na
starostu obce či náklady na odstránenie tejto sutiny bude znášať aj pán Bari. 

Starosta obce mu na to odpovedal, že si zavolal pána Mareka Bariho, aby sa s ním dohodol na
podmienkach odstránenia  tejto  sutiny.  Pán Bari mu však povedal,  že polovicu toho domu
vlastní aj pani Helena Adamová a polovicu on. Nakoniec sa dohodli, že obec sutinu odstráni a
pán Bari zaplatí náklady na odvoz tejto sutiny.

–––––– 

Potom sa o slovo prihlásil poslanec OZ pán Rastislav Bolha, chcel  informovať prítomných,
že na železnom  moste  niekto ukradol  zábradlie  –  to  zábradlie  malo  dôležitú  ochrannú
funkciu.
Na to reagoval starosta obce, že je  to veľká škoda, nakoľko len vlani obec  most opravila.
Obec však nemá prostriedky  na ustráženie podobných objektov.

Poslanci OZ zobrali interpelácie poslancov na vedomie.

Ad 8/  Informácia o plnení rozpočtu za rok 2012

     Vtomto bode vystúpila ekonómka obce pani Martina Cabanová a predniesla  prítomným
návrh rozpočtu na rok 2012 v časti príjmovej a výdavkovej: 
Bežné príjmy=  414 084EUR  (plnenie 132 %) 
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Bežné výdavky = 331 853 EUR  (107%)
––––––––––––––––––– 
Bežný hospodársky výsledok = + 82 231EUR  

Kapitálové príjmy =     13 500 EUR
Kapitálové výdavky=   14 590 EUR 
–––––––––––– 
Kapitálový hospodársky výsledok = - 1080 EUR 

Celkové príjmy =   427 584 EUR 
Celkové výdavky= 346 443 EUR 
––––––––––––– 
Celkový hospodársky výsledok = + 81  141 EUR 

Z toho, keď by sme odpočítali dotáciu na opravu školy -70 119 Eur vyšiel by nám rozpočtový
HV vo výške 11 022 Eur čo je v tomto krízovom období naozaj veľmi dobré . 
Účtovný hospodársky výsledok –  tam sme  vykázali  stratu  –  43069,-  Eur,  nakoľko  tu  sú
zahrnuté aj projekty z minulosti, ktoré neboli zrealizované – zmarené investície. Preto sa musí
upraviť výsledok o opravné položky – tým sa čistí účtovníctvo o tieto položky. 

O slovo sa prihlásil pán Miroslav Šatara a mal otázku na ekonómku obce, ktoré presne sú tie
projekty, ktoré neboli zrealizované.  

Na  to  mu  odpovedala  pani  Cabanová,  že  sú  to  projekty  pestovanie  rastlín,  na  ihrisko,
oddychová zóna, sociálne byty.

Potom pán M.Šatara požiadal ekonómku obce, aby na ďalšom zasadnutí OZ ešte upresnila
zoznam všetkých týchto projektov.

Poslanci obecného zastupiteľstva  zobrali informáciu o plnení  rozpočtu za rok 2012 na
vedomie. Plnenie rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 9/  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 

     V tomto bode vystúpila ekonómka obce pani Martina Cabanová – záverečný účet obce je
rozbor hospodárenia za rok 2012.  Hospodárenie obce sa riadilo schváleným rozpočtom na
rok 2012. Poslanci OZ dostali záverečný účet obce 2012 k nahliadnutiu.

Záverečný účet obsahuje:

 rozbor plnenia príjmov za rok 2012 : bežné príjmy- daňové príjmy, bežné príjmy-
        nedaňové príjmy, granty a transfery, kapitálové príjmy, 

 rozbor plnenia výdavkov za rok 2012,

 použitie prebytku hospodárenia za rok 2012,

                                                                                                                                                   6



 tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu,

 finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,

 bilancia aktív a pasív k 31.12.2012,

 prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012.

O slovo sa prihlásil poslanec  Ing. Ján Adam  a mal otázku na ekonómku obce, v položke
doprava boli naplánované výdaje 700 eur skutočne použité 596 Eur,  zaujímalo by ho kde boli
použité.

Na to mu odpovedala pani Cabanová, že v tejto položke je zahrnutá údržba ciest,chodníkov a
ich okolia – olej do kosačky, posypová soľ na chodníky a na poľné komunikácie sa navážala
šotolina. 
Potom sa opýtal pán Ing.Ján Adam či by sa nenašli peniaze aj na miestne komunikácie – na
ulici Rad  za obecným úradom je cesta v zlom stave.
Na  to  mu  odpovedal  starosta  obce  Ing.B.Nociar,  že  na  ulici  Rad  sa   v  minulosti  robila
kanalizácia. Firma, ktorá kanalizáciu robila na tejto ulici,  mala dať túto cestu do pôvodného
stavu,  za  čo  jej  aj  bolo   zaplatené.  Nakoľko  sa  tak  nestalo,  starosta   to  uviedol   do
kolaudačných závad. Cesta by mala byť opravená v priebehu tohto roka..
Hlasovanie :
Za :   4
Proti : 0
Zdržali sa : 1

Poslanci OZ schválili záverečný účet obce za rok 2012  a celoročné hospodárenie bez
výhrad.

Ad 10/  Prerokovanie rozvojových projektov  / zmena rozpočtu    

     V tomto bode vystúpil starosta obce informoval  prítomných o pripravovaných projektoch :

1. „Žiadosť na KŠÚ na opravu fasády ZŠ:
 keďže  dotáciu  na  opravu  okien a  dverí na  ZŠ sme  dostali  v  roku 2012,  môžeme

požiadať aj roku  2013 o ďalšiu dotáciu na havarijný stav ZŠ. V súlade s prioritami
fondu navrhujem požiadať na opravu fasády vrátane zateplenia,

 tu však budeme potrebovať projekt a stavebné povolenie. Predpokladané náklady obce
vrátane verejného obstarávania by mali byť cca 2200,- Eur. V tomto rozsahu by sme
mali zmeniť rozpočet v časti ZŠ,

 navrhujem v príjmoch navýšiť normatív zo štátu o uvedenú sumu ( z 62 000  na 64
200 Eur), nakoľko sme dostali usmernenie, že dostaneme vyššiu sumu, ako máme v
rozpočte,

 vo výdavkoch navýšiť položku oprava budov z 350 Eur na 2550 Eur.“ 
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Pán  Pavol  Križo mal  otázku –  či sa  jedná  o  zateplenie  ZŠ? Aká  bude  úspora,  keď  sa
nevyužíva vrchné poschodie. Zateplia sa len múry a únik tepla bude cez vrchné poschodie a
strechu.
Na to  mu  odpovedal starosta obce,  že  súčasťou projektu je  výpočet  energetickej úspory.
Vytvárame si predpoklad na to, aby sme v budúcnosti využívali celú budovu -napr.  ZŠ spojiť
s MŠ.

Ing.Ján Adam mal otázku  či existujú nejaké limity počtu žiakov do akých je ZŠ udržateľná.
Na to mu odpovedal starosta obce,: „Zatiaľ aj predpoklad počtu žiakov v budúcich rokoch je
taký,  že  financovanie  ZŠ  by  malo  byť,  pri  dnešných  pravidlách  financovania,   obcou
udržateľné. V prípade zmeny týchto pravidiel zo strany štátu budeme na zmenenú situáciu
reagovať.
V MŠ nemôžme zvyšovať limity počtu detí, nakoľko teraz máme maximálny možný stav na
terajší počet učiteliek. Momentálne však  prebieha zápis detí do MŠ na ďalší školský rok. Ak
bude  zapísaných  veľa  detí,  zvážime  či  nepríjmeme  ďalšiu  učiteľku.  Deti  z  MŠ  potom
väčšinou budú pokračovať v našej ZŠ, čím si zabezpečíme dostatočný počet žiakov v ZŠ. Na
ďalšom zasadnutí bude informovať o počte zapísaných žiakov do MŠ a spoločne rozhodneme
o ďalšom postupe“.
Poslanec OZ pán Miroslav Šatara  skonštatoval, že túto dotáciu na opravu ZŠ  štát poskytuje
100%  výške  – čo  je  pre obec mimoriadne  výhodné.  Ako  predseda  ekonomickej komisiu
doporučuje  schválenie vypracovania tohto projektu a podanie žiadosti. 

Starosta  obce  informoval  prítomných,  že  ak  nám  náhodou  neschvália  túto  dotáciu,
vypracovaný projekt môžeme použiť opakovane, alebo  aj pri žiadostiach z iných zdrojov. 

Poslanec OZ pán Pavol Križo mal otázku ako sa bude vyberať projektant.
Na  to  mu  odpovedal  starosta  obce,  že  presne  v  súlade  so  znením vnútorného  predpisu
upravujúcim postup obce Hrnčiarske Zalužany pri zadávaní  zákazky s  nízkou hodnotou ,
ktorý  sme schvaľovali na minulom zasadnutí. 

Pán Rastislav Bolha mal otázku či už nie je problém so strechou na ZŠ- v minulosti niekde
zatekala.

Starosta mu na to odpovedal, že strecha už je v poriadku

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

Poslanci OZ schválili podanie žiadosti na KŠÚ na opravu fasády základnej školy

–––––––-
Potom dal starosta obce hlasovať za zmenu rozpočtu v časti ZŠ :

Hlasovanie :
Za :   5 
Proti :  0
Zdržali sa : 0
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Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu v časti ZŠ:  v príjmoch navýšiť normatív  z 62000
na 64200 Eur, vo výdavkov navýšiť položku oprava budov z 350 na 2550 Eur.

––––––– 

2. Projekt TSP : 
 starosta obce oboznámil prítomných s tým ,že projekt terénnej sociálnej práce je na

2.roky,  končí  v  novembri  tohto  roku.  Financovanie  bolo  95 % FSR a  5 % obec.
Financované boli mzdové náklady, propagácia, telefón, tonery a podobne. Je to slušná
forma pomoci občanom. Chcel by, aby sme v tom pokračovali. V minulom roku sme
schvaľovali prechod do národného projektu – ten by však nepokrýval všetky náklady. 

 Teraz bude ďalšia výzva – budú  pravdepodobne také isté podmienky ako sme mali
doteraz. Spoluúčasť obce počas celých tých dvoch rokov TSP bola 2100,- Eur. Potom
poprosil  Ing.Zuzanu  Václavikovú  terénnu  sociálnu  pracovníčku,  aby  priblížila
prítomným čo je náplňou terénnej sociálnej práce.

 Ing.Zuzana Václaviková opísala terénnu sociálnu prácu: hľadajú  pracovné príležitosti
pre  nezamestnaných,  pomoc  pri  napísaní  žiadostí  oprijatie  do  zamestnania  ,
vybavovanie  nových ZŤP preukazov pre dôchodcov,   vybavovanie  úľav na  RTVS
poplatky pre dôchodcov, prevod cenných papierov, predpisovanie liekov imobilným
občanom,  vybavovanie exekučných splátok občanom,  ktorí sú  v hmotnej  núdzi  a
podobne.

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

Poslanci OZ  schválili podanie žiadosti na projekt TSP na ďalšie dva roky.
 
Ad 11/  Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2012/návrh na vyradenie majetku

     Ekonómka obce pani Cabanová predniesla prítomným správu o inventarizácii.“ V období
od 2.1.2013 do 15.1.2013 bola vykonaná  fyzická a dokladová inventarizácia  majetku obce.
Boli  vytvorené  inventarizačné  komisie,  ktoré  prešli  jednotlivý  majetok  obce  z  čoho  sú
nasledovné  inventarizačné  zápisy.  Počas  inventúry  neboli  zistené  žiadne  inventarizačné
rozdiely. Na základe fyzickej inventúry sme zistili poškodený a nefunkčný majetok, ktorý sme
zaznamenali  do  návrhu  na  vyradenie  majetku.  Návrhy  sú  nasledovné:  keďže  na  účte
hmotného  majetku  sa  nachádza  majetok,  ktorý  vlastne  ani  nie  je  majetkom,  ale  iba
spotrebným majetkom navrhujem ho nie vyradiť, ale presunúť do operatívnej evidencie, čo
znamená, že nebude zaznamenávaný na účtoch investičného majetku, ale na podsúvahových
účtoch a bude sa o nich viesť extra dokumentácia.  Jedná sa napr.  O poháre,  šálky,  tácky,
príbory atď.
 
Potom pani Cabanová prečítala zoznam majetku – návrh na vyradenie majetku. Potom tento
zoznam dostali všetci poslanci OZ  k nahliadnutiu.
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Pán Miroslav Šatara  mal návrh na nákup číslovačky a čítačky na označenie majetku. Uľahčí
to inventarizáciu. 

Potom dal starosta obce hlasovať za vyradenie majetku podľa návrhu na vyradenie  

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

Obecné  zastupiteľstvo  v  Hrnčiarskych  Zalužanoch  schválilo  vyradenie  majetku  obce  z
používania a  z  evidencie  podľa  priloženého   návrhu na vyradenie  majetku.  Návrh  na
vyradenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Vyradený majetok bude  zlikvidovaný.

Poslanci OZ zobrali  na vedomie správu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2012 

Ad 12/  Správa kontrolóra obce za 4.štvrťrok 2012   

       V tomto bode vystúpil kontrolór obce pán Ivan Pilčík a predniesol prítomným správu
kontrolóra obce za  4.Q.2012:

Prekontrolované boli účtovné doklady za jednotlivé mesiace 10 až 12/2012, 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.

Kontrolór obce pán Ivan Pilčík mal výhrady k preneseným dovolenkám za rok 2012 a taktiež
mal výhrady k nadčasom v ZŠ.

Starosta  obce   nadčasy  prekonzultoval  s  riaditeľkou  ZŠ.  Podklady  boli  predložené
kontrolórovi  obce.  Navrhol  však,  aby  sa  tieto  nadčasy  ešte  raz  trojstranne  preverili  –
riaditeľka  ZŠ,  kontrolór  a  starosta,  v  záujme  predchádzania  prípadným pochybnostiam.V
prípade pochybenia budú prijaté účinné opatrenia.

Poslanec OZ pán Miroslav Šatara navrhol, aby sa tieto problémy s nadčasmi riešili a navrhli
sa opatrenia v prípade rozporov. Zároveň požiadal, aby boli poslanci informovaní na ďalšom
zasadnutí OZ o  riešení problémov s nadčasmi.

 Poslanci  OZ  správu  kontrolóra  obce  za  4.štvrťrok  2012  zobrali  na  vedomie.  Správa
kontrolóra obce tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 13/ Prerokovanie žiadostí 

     V tomto bode starosta obce predniesol prítomným žiadosti, ktoré boli doručené do OZ : 
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a) Žiadosť p. Drahomíry Václavikovej  o  jednorázovú finančnú výpomoc
 - „ako viete p. Václavíkovej umrel druh pán Jackuliak  s čím mala menovaná  náklady na
pohreb. Majú jedného nezaopatreného syna. Prebieha dedičské konanie -  náklady cca  400
EUR.
- jej príjem pozostáva z polovičného úväzku v Domove dôchodcov cca 200 EUR a sirotského
na syna cca 130 EUR,
- je to osoba, ktorá  robí všetko pre uživenie rodiny, je aktívna aj v rámci obce a preto sa
tentokrát prikláňam k poskytnutiu takejto výpomoci. Iné je keď niekto nerobí – nechce robiť,
nehľadá možnosti  k uživeniu rodiny a iné je, keď sa niekto snaží“. 

Pán  Ivan  Pilčík navrhol,  aby  si  pani  Václaviková  požiadala  od  UPSVARu  ofinančnú
výpomoc do 800,- Eur – humanitárna pomoc.

Pán  Ing.Ján Adam poslanec  OZ – mal  pripomienku,  že  by sme  mali  najprv vedieť  aký
majetok  pani  Václaviková  zdedí.  On  by  navrhoval,  aby  pani  Václaviková  požiadala  o
výpomoc najprv štát.

Poslanec OZ Pavol Križo mal pripomienku, že rozhodujú nie o  súkromných, ale o verejných
financiách. 

Starosta  obce  Ing.Branislav  Nociar  navrhol,  aby  sme  pani  Václavikovej  schválili  zatiaľ
poskytnutie návratnej, bezúročnej pôžičky s konečnou splatnosťou do konca roku 2013.

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

Poslanci OZ schválili poskytnutie bezúročnej pôžičky pre pani Drahomíru Václavíkovú
vo výške 300,- Eur so splatnosťou do konca roka 2013. 

-------------------

b) Žiadosť p. Ivety Kesiarovej  o  odkúpenie parcely č. 812/2 v majetku obce
  -  „je to parcela, ktorá tvorí dvor p. Kesiarovej, užívala ju v dobrej viere, že sa jedná o jej
parcelu.  Pri zamýšľanom predaji prišla  na to,  že uvedenô  parcelu vlastní obec a bez tejto
parcely  nový kupec (pán Kohárik) nechce dom odkúpiť.

Pán  Pavol  Križo poslanec  OZ navrhol,  že  by mali  najprv zistiť  či  nemá  záujem otento
pozemok sused pán Benca alebo ostatní susedia.

Na to mu starosta odpovedal,  že susedia nemajú záujem o odkúpenie,  len od pána Bencu
nemá informáciu, ale záujem nepredpokladá, nakoľko sa jedná o dvor pani Kesiarovej. 
Zistilo sa , že pán Benca nemá zverejnené telefónne číslo takže sa nepodarilo ho kontaktovať. 

Poslanec OZ pán Miroslav Šatara navrhol, aby sme nekomplikovali situáciu, je tu konkrétna
žiadosť tak ju riešme.

Spôsob predaja:
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- starosta obce - navrhujem predať túto parcelu, ktorá je obcou nevyužiteľná, spôsobom podľa
§ 9A ods. 8 písm. B zákona o majetku obcí, ako  priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a
využitím tvorí  neoddeliteľný celok  so  stavbou

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

OZ  schvaľuje  formu  predaja  nehnuteľnosti  -parcely  č.  812/2  –  zastavané  plochy  a
nádvoria,  vedenej na LV č.  385, o  výmere  286 m2,   vo vlastníctve obce,  ktorá  nie je
využiteľná obcou, podľa  par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí .
––––––- 

Predaj parcely  č.812/2 :
Starosta obce informoval poslancov, že pri predaji obdobných pozemkov sme  schválili predaj
za cenu : 
 -  Čupka, Husár – 1EUR/m2 s vecným bremenom právo rozkopať pri opravách – predaj sa
nakoniec neuskutočnil,
 - pani Hraňová – 1,50  - predaj sa neuskutočnil
 - stavebné pozemky – 1,50
 Navrhujem cenu 1,25EUR/m2 – nie je to stavebný pozemok, s tým, že predaj sa uskutoční
za  podmienky  prefinancovania   prepisu  pozemku   kupujúcou  (poplatky,  kataster,
vypracovanie zmluvy).

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

OZ schvaľuje  predaj parcely č. 812/2 – zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 385,
o  výmere   286  m2,   vo  vlastníctve  obce,  ktorá   nie  je  využiteľná  obcou,   pani  Ivete
Kesiarovej, bytom HZ.  č.182 za cenu 1,25EUR/m2 t.j. celkom za  357,50EUR. Náklady na
vypracovanie kúpno-predajnej  zmluvy a na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci. 
---------------

c)     Žiadosť ZŠ a MŠ  Ožďany o  poskytnutie dotácie – na zvýšenie platov regionálneho
školstva :
„Dostali sme dotáciu na zvýšenie platov  pre pedagogických  a nepedagogických pracovníkov
- na originálne  kompetencie,  teda na MŠ,  ŠJ,  ŠKD.  Táto dotácia  sa  rovná sume o ktorú
musíme zvýšiť platy týmto pracovníkom. Keby bola suma vyššia ako je potreba na zvýšenie
platov, mohli by sme časť tejto sumy poukázať ZŠ Ožďany. V takomto prípade navrhujem
neschváliť túto žiadosť, lebo  sumu ktorú by sme im poukázali,  by sme  museli vydotovať
originálne kompetencie z nášho rozpočtu“.

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

Obecné  zastupiteľstvo  HZ  neschvaľuje žiadosť  Základnej  školy  a  materskou  školou
Ožďany  o poskytnutie dotácie  na základe uznesenia vlády č.52/2013 nakoľko:
-  dotácia  poukázaná  obci  Hrnčiarske  Zalužany  na  zvýšenie   platov  zamestnancov
regionálneho  školstva  (originálne  kompetencie)  neprevyšuje  sumu  potrebnú  na  reálne
zvýšenie platov predmetných zamestnancov našej obce. 

Ad 14/    Prerokovanie  platu starostu  pre rok 2013,  podľa zákona 154/2011  Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 253/1994 Z.z. 

V tomto bode starosta obce predniesol prítomným: 

 Na úvod:   
1. v zmysle platného zákona plat starostu schvaľuje OZ, ktoré je povinné ho prerokovať

minimálne 1x za rok, spravidla po zverejnení informácie o výške priemernej mzdy za
minulý rok,

2. K rečiam o  tom, že starosta si nadelil vysoký plat a, že jeho „kumpáni“, si nadelili
veľké odmeny: plat starostu má iné pravidlá ako v minulosti, základ  platu je  nižší o
cca 11 % a je  bez odmien.  Pri tejto konštrukcii,  zohľadňujúc rast priemernej mzdy
som  mal  prvý  rok  plat  (vrátane  odmien  predchodcu)  cca   nižší  o  10  %  ako
predchodca, v druhý rok o 5 % vyšší – to znamená  v priemere mám nižší príjem za
dva roky o cca 2,5 %,

3. čo sa týka poslancov - Vaše odmeny sú oveľa nižšie ako boli v minulosti a odmeny sú
objektivizované podľa  účasti poslancov na zasadnutiach.

Pravidlá: 
 Starostovi  patrí  plat,  ktorý je  súčinom priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v
národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej
republiky7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje
na celé euro nahor alebo násobku podľa § 4 ods. 7.
  Starostovia sa na účely  § 3 ods.  1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu
obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:

1. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,65-násobok

- Plat  starostu  nemôže byť nižší,  ako je ustanovené v  § 3 ods.  1. Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.

- Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2
musí  byť v zápisnici  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej  výške
stanovenej v eurách.
Plat: 
Vlani: Základný plat starostu 786 x 1,65 = 1 296,90 EUR + 25% navýšenie = 324,22 t.j. plat
starostu obce v celkovej výške 1622,- Eur.
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-  Teraz pri takejto istej konštrukcii,  nakoľko priemerná mzda narástla na 805 EUR by bol
plat: 805x1,65=1 328,25 + 25 % navýšenie=332,06, t. j plat starostu by bol  v celkovej výške
1661  EUR  (nárast o 39 EUR – o 2,4 %).

Pán  Miroslav Šatara poslanec OZ navrhol dodržať postup ako vlani.To znamená pri raste
priemernej mzdy zvýšenie o 2,4, %.

Vladimír Ďalog poslanec OZ mal návrh zvýšiť plat starostovi cca o 5 %.. 

Poslanec OZ pán Ing. Ján Adam, konštatoval, že je kríza a mali by sme šetriť náklady. Na
priamu  otázku starostu  či je  za plat  vo  vlaňajšej výške, alebo  za zvýšenie resp.  zníženie
nevedel odpovedať.

Poslanec Pavol Križo povedal, že nevidí dôvod na zvýšenie platu.
Poslanec  Rastislav Bolha povedal,  že je  za zachovania  platu starostu vo výške ako bola
minulý rok.

Starosta sa priklonil k nezvyšovaniu platu  a dal hlasovať za schválenie  platu v rovnakej
výške  ako minulý rok. 

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

OZ   schvaľuje   plat  starostu  obce  na  rok  2013  podľa  zákona  253/1994  Z.z.,  v  znení
neskorších predpisov  (novelizácia zákonom č. 154/2011)  vo výške: 1622,- Eur.

Ad 15/  Rôzne

     V tomto bode vystúpil Ing.Branislav Nociar starosta obce :
1. Racionalizácia autobusových spojov
BBSK znižuje dotáciu na krytie straty poskytovanej prepravcom prímestskej dopravy a preto
SAD LC pristupuje k racionalizácii autobusových spojov.
Nás sa to týka  len v jednom spoji:  609420 19 : HZ-PT, ktorý chodí sobotu, nedeľu a vo
sviatky. Odchod z HZ 5:50 – PT 6:10.

Poslanci  OZ  zobrali  na  vedomie   informáciu  o  racionalizácii  autobusových  spojov
Hrnčiarske Zalužany- Poltár.
––––––– 

2. Hodina Zeme: Organizuje strom života pri ZŠ Ožďany
 23.3.2013 – od 20.30-21.30 hod,
 požiadavka na vypnutie časti VO
 povzbudenie občanov k vypnutiu svetiel v tomto čase 
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Starosta navrhol pripojiť  sa k tejto výzve. 

Hlasovanie: 
Za:  3
Proti: 1
Zdržal sa: 1 

Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Hrnčiarske Zalužany do podujatia Hodina Zeme
2012 a zároveň schvaľuje  vypnutie časti verejného osvetlenia 23.3.2013, v čase od 20,30
hodiny do 21.30 hodiny. Zároveň vyzýva občanov obce  k  zapojeniu sa do tohto podujatia,
formou vypnutia svetiel v domoch a bytoch v uvedenom čase.

–––––––-

3. Rozdelenie dotácie  na financovanie záujmových aktivít detí v r. 2013 

     Starosta obce informoval prítomných - nová forma dotácie financovania záujmových
aktivít  detí a mládeže. Ubrali o cca 60 EUR na krúžky a CVČ a poskytli ich touto formou.
Jedná sa o sumu 57-62 EUR a rok pre dieťa od 5-14 rokov s  trvalým pobytom v obci HZ.

Návrh rozdelenia:
 záujmové útvary v obci HZ (ZŠ, MŠ, Hrnčiarka, TJ a iné) – max.  40EUR,
 záujmové útvary mimo obce a CVČ – max. 20 EUR,
 v prípade  viac  ako  jednej  požiadavky na  čerpanie  dotácie  pre  konkrétne  dieťa,  o

pomere rozdelenia dotácie rozhoduje starosta obce, v maximálnej výške 40EUR.
 zvyšok dotácie  pre rok 2013, po odpočítaní dotácie pre záujmové útvary a CVČ, bude

vyžitý na zabezpečenie  podmienok pre pohybovú, športovú  kultúrnu a spoločenskú
činnosť detí organizovanú v obci Hrnčiarske Zalužany,

Starosta obce ďalej informoval prítomných, že aj my budeme žiadať o túto dotáciu od obce
Sušany nakoľko deti zo Sušian chodia do našej ZŠ, kde sú vykonávané záujmové aktivity
detí. Ak budú žiadať Ožďany tak dostanú, po schválení tohto návrhu  20,- Eur. 

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

Obecné  zastupiteľstvo  v  Hrnčiarskych  Zalužanoch  schvaľuje  nasledovné  pravidlá  pre
rozdelenie dotácie na financovanie záujmových aktivít v roku 2013 :

 záujmové útvary v obci HZ (ZŠ, MŠ, Hrnčiarka, TJ a iné) – max.  40EUR,
 záujmové útvary mimo obce a CVČ – max. 20 EUR,
 v prípade  viac ako jednej požiadavky na čerpanie dotácie pre konkrétne dieťa, o

pomere rozdelenia dotácie rozhoduje starosta obce, v maximálnej výške 40EUR.
 zvyšok  dotácie  pre rok 2013, po odpočítaní dotácie pre záujmové útvary a CVČ,

bude  vyžitý  na  zabezpečenie   podmienok  pre  pohybovú,  športovú   kultúrnu  a
spoločenskú  činnosť detí organizovanú v obci Hrnčiarske Zalužany.
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Ad 16/ Diskusia

V diskusii sa  o slovo prihlásila občianka Ing.Jolana Markotánová a mala otázku či je rozdiel
medzi  záujmovými  krúžkami  a  športom a  aké  bude  delenie   dotácie  na  túto  záujmovú
činnosť.Ona má vnučku, ktorá má v našej obci trvalý pobyt, ale na záujmovú činnosť chodí
do LC.

Starosta jej vysvetlil, že práve OZ schválilo pravidlá rozdeľovania dotácie a vysvetlil jej ako
na základe  schválených pravidiel podporíme záujmovú činnosť jej vnučky.
––––––– 
Potom mala pani Ing.Jolana Markotánová otázku na starostu obce, či je možné cez internet
pozrieť si zmluvy, faktúry, objednávky a či sú tam všetky.

Starosta jej vysvetlil, že o tejto problematike bolo hovorené v bode 6 ( „naša stránka nespĺňala
zákonné požiadavky nakoľko bola tvorená v čase nedostatku financii. Bola užívateľsky nekomfortná a preto sme
koncom roka  pristúpili k jej redesignu. Žiaľ sa nám nepodarilo  preklopiť zverejnené zmluvy a faktúry so starej
stránky a preto sme ich museli nanovo  zadať. Dnes už sú všetky faktúry, zmluvy a objednávky zverejnené na
stránke. Ďalej budeme priebežne  napĺňať stránku potrebnými informáciami  o histórii obce, ďalej formuláre
tlačív a inými ďalšími informáciami“), ale všetky zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejnené na
stránke. 
––––––

Pán Pavol Križo mal otázku či sa kúpili motorové nožnice. 

Starosta mu na to odpovedal, že staré sa už nedali opraviť takže sme kúpili nové.

Pán Miroslav Šatara povedal, že niektoré veci budú navrhnuté na posúdenie, či  sa oplatí ich
opraviť – cenu opravy posúdi autorizovaný servis.

Ad 17 /  Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ

     V tomto bode Ing.Zuzana Václaviková zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 

Hlasovanie :
Za :   4
Proti : 1
Zdržali sa : 1
Poslanci  obecného zastupiteľstva  schválili  toto  uznesenie  bez pripomienok. Uznesenie
tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad 18/  Záver 

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

Overovatelia :Rastislav Bolha
Ing.Ján Adam

                                                                                                      Ing.Branislav Nociar
    starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany

          Uznesenie č. 01/ 2013
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch,  ktoré sa konalo
dňa 15.03.2013 o 17.45 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :

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

14.12.2012.
2. Správu o činnosti obecného úradu.

3. Interpelácie poslancov.
4. Informáciu o plnení rozpočtu za rok 2012.

5. Správu kontrolóra obce za 4. štvrťrok 2012.
6. Informáciu o racionalizácii autobusových spojov  Hrnčiarske Zalužany – Poltár.

      7.   Správu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2012. 

B/ Schvaľuje :
1. Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
2. Podanie žiadosti na KŠÚ na opravu fasády základnej školy vrátane zateplenia.

3. Zmenu rozpočtu: v časti ZŠ:  vpríjmoch  navýšenie normatívu zo 62000 na 64200 Eur,
vo výdavkoch navýšenie    položky oprava budov z 350 Eur  na 2550 Eur .

4. Podanie žiadosti na projekt  terénnej sociálnej práce na ďalšie dva roky. 
5. Vyradenie a likvidáciu majetku z používania a z evidencie podľa priloženého návrhu

na vyradenie.
6. Poskytnutie bezúročnej pôžičky pre pani Drahomíru Václavíkovú  vo výške 300,- Eur

so splatnosťou do konca roka 2013. 
7. Formu predaja nehnuteľnosti - parcely č. 812/2 – zastavané plochy a nádvoria, vedenej

na     LV č. 385, o výmere  286 m2,  vo vlastníctve obce, ktorá  nie je využiteľná
obcou, podľa  par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí .

8.        Predaj parcely č. 812/2   - zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č.385, o výmere
286 m2, vo vlastníctve obce, ktorá nie je využiteľná  obcou, pani Ivete Kesiarovej,
bytom Hrnčiarske Zalužany č.182  za cenu 1,25 Eur za m2 t.j. celkom za 357,50 Eur.
Náklady na vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a na prevod nehnuteľností znáša
kupujúci.
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9. Plat  starostu  obce  na  rok  2013  podľa  zákona  č.253/1994  Z.z.,  vznení  neskorších
predpisov   vo výške  1622,- Eur.

10.   Zapojenie sa obce Hrnčiarske Zalužany do podujatia  Hodina Zeme 2013 a zároveň
schvaľuje  vypnutie časti verejného osvetlenia 23.3.2013, v čase od 20,30 hodiny do
21.30 hodiny.

11.      Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch schvaľuje nasledovné pravidlá pre
rozdelenie  dotácie na financovanie záujmových aktivít v roku 2013 :

 záujmové útvary v obci HZ (ZŠ, MŠ, Hrnčiarka, TJ a iné) – max.  40EUR,
 záujmové útvary mimo obce a CVČ – max. 20 EUR,
 v prípade  viac  ako  jednej  požiadavky na  čerpanie  dotácie  pre  konkrétne  dieťa,  o

pomere rozdelenia dotácie rozhoduje starosta obce, v maximálnej výške 40EUR.
 zvyšok dotácie  pre rok 2013, po odpočítaní dotácie pre záujmové útvary a CVČ, bude

vyžitý na zabezpečenie  podmienok pre pohybovú, športovú  kultúrnu a spoločenskú
činnosť detí organizovanú v obci Hrnčiarske Zalužany,

C/  Neschvaľuje :   
1. Žiadosť Základnej školy s MŠ Ožďany o poskytnutie  dotácie na základe uznesenia

vlády č.52/2013, nakoľko dotácia poukázaná obci Hrnčiarske Zalužany na zvýšenie
platov  zamestnancov  regionálneho  školstva  (originálne  kompetencie)  neprevyšuje
sumu potrebnú na reálne zvýšenie platov predmetných zamestnancov našej obce. 

Ing.Branislav Nociar
     starosta obce    
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