
          Obec Hrnčiarske Zalužany

     Z Á P I S N I C A  2/2013 (16/2010-2014)

 napísaná  zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v   Hrnčiarskych  Zalužanoch (ďalej
len OZ),  ktoré  sa konalo   dňa  14.06.2013 o 17.45 hodine v zasadačke    Obecného
úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Prítomní:
Ing. Branislav Nociar – starosta obce
Martina Cabanová – ekonómka
Ing. Zuzana Václaviková – administratívna pracovníčka obce
Ivan Pilčík – kontrolór obce

Poslanci:
Ing. Ján Adam
Rastislav Bolha
Vladimír Ďalog
Pavol Križo
Katarína Peržeľová
Peter Szöke
Miroslav Šatara

Hostia:
Ing. Peter Košťálik 
Anna Markotánová 
Ondrej Melich 
Vladimír Slanina     

  

AD1)   Otvorenie zasadnutia

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

AD2)    Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

     „Z celkového počtu všetkých poslancov 7 je prítomných  6, čo je nadpolovičná väčšina a
teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.“  Poslanec Vladimír  Ďalog
sa dostavil na rokovanie od bodu  6.
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AD3)    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Ing.Branislav Nociar starosta obce určil:
Za zapisovatelku určujem pracovníčku OÚ p. Ing. Zuzanu Václavikovú.
Za overovateľov: p. Pavla Križa a p. Miroslav Šataru

AD4)      Schválenie programu  zasadnutia OZ

     Starosta obce oboznámil prítomných s jednotlivými bodmi programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pričom oznámil, že oproti pozvánke bude v programe jedna zmena – vypúšťa
sa  bod  14  –  Predaj/prenájom  pozemkov  pod  BPS,  nakoľko  v  medzirezortnom
pripomienkovom konaní je  nová vyhláška o výkupnej cene el. energie – a keďže  zatiaľ nie je
známa nová výkupná cena  investor si  zatiaľ nemôže vypočítať návratnosť investície a teda
ponúknuť cenu za prenájom. Rokovania, ktoré doteraz prebiehali (ohladom prenájmu), boli
pre obec finančne zaujímavé  a preto  starosta tento bod  pôvodne  zaradil do programu, ale
teraz sa situácia mení a preto bude potrebné sa k tromu vrátiť na nasledujúcom OZ. 

Nový program:

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   15.3.2013.
6.   Správa o činnosti obecného úradu.
7.   Interpelácie poslancov.
8.   Informácia o plnení rozpočtu k  30.4.2013 + rezervný fond obce a jeho použitie.
9.   Správa audítora za rok 2012.
10. Správa kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2013.
11. Dodatok č.1 k  Z á s a d ám č. 02/2012 k používaniu súkromných  osobných motorových

vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce  Hrnčiarske Zalužany. 
12. Prerokovanie žiadostí .        
13. Rozhodnutie o  rozšírení resp. nerozšírení  MŠ/ zmena rozpočtu.
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?“
Výsledok hlasovania:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

OZ schválilo upravený program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
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AD5)  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa
15.3.2013 

     V tomto bode vystúpil  Ing.Branislav  Nociar starosta obce a informoval  prítomných o
plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :

„Bod B/2 - Podanie žiadosti na KŠÚ na opravu fasády základnej školy vrátane zateplenia-
- projekt je vypracovaný, teraz pracujeme na žiadosti, ktorá by mala byť podaná do konca
mesiaca.

 Bod B/3 – Zmena rozpočtu na ZŠ   - navýšenie o sumu 2 200 EUR – práve na projekt
oprava fasády – rozpočet bol upravený, vypracovanie projektu stálo 1 800 EUR.

Bod B/4 – Podanie žiadosti  na projekt TSP – projekt bol  v máji podaný, cena projektu 300
EUR. 
Bod B/5 –  Vyradenie a likvidácia  majetku podľa schváleného zoznamu  – vyradené  z
majetku a postupne likvidované.
Bod B/6 – Bezúročná pôžička pre p. Drahomíru Václavikovú – bola poskytnutá, dokonca už
bola pred splatnosťou splatená.
Body  B/7-8  –  predaj  pozemku  p.  Kesiarovej  -  zmluva  bola  podpísaná,  kúpna  cena
uhradená, pozemok prevedený. Náklady na prevod a zmluvu znášala kupujúca.
Bod B/11 -   schválené  pravidlá  pre  rozdelenie  dotácie  na financovanie   záujmových
aktivít  – podľa týchto pravidiel  sme poslali  ZŠ s MŠ Ožďany,  na základce ich žiadosti –
podľa počtu detí s trvalým bydliskom v Hrnčiarskych Zalužanoch  sumu 620 EUR  (na 31
detí).
Bod C/1 – Neschválená  žiadosť o poskytnutie dotácie  na  zvýšenie  platov regionálneho
školstva pre ZŠ s MŠ Ožďany - žiadateľovi bolo zamietnutie a dôvody oznámené.
Iné požiadavky vznesené na  minulom OZ:

 -   Kontrolór  obce  p.  Ivan  Pilčík  -   mal  výhrady  k nadčasom  v  ZŠ na  základe  čoho
požadoval  poslanec p. Šatara informáciu o výsledku preverenia týchto výhrad.. 

Na  tomto  základe  došlo  k  trojstrannému  prevereniu  vykazovania  nadčasov  s  výsledkom
takým,  že  rozsah  vykazovaných  nadčasov je v  poriadku,  boli  zistené len nepodstatné
formálne chyby pri ich vykazovaní.

-   Pri  schvaľovaní  záverečného  účtu  obce informovala  p.  ekonómka,  že  napriek
prebytkovému hospodáreniu obec dosiahla účtovnú stratu   43069,- Eur, nakoľko tu sú  okrem
iného  zahrnuté aj  projekty z minulosti,  ktoré neboli  zrealizované  – zmarené  investície   a
odpisy. Preto sa musí upraviť výsledok o opravné položky – tým sa čistí účtovníctvo o tieto
položky.

Na  tomto  základe  poslanec  p.  Šatara  požadoval  informáciu  o  konkrétnych  dôvodoch
spôsobujúcich účtovnú stratu:

1) Manká a škody – zmarené investície: spolu  15 567,94

a) Projekt oddychová zóna – kúpalisko – na Pažiti 663,88
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projekt už ani nemôže byť realizovaný, nakoľko pozemky na ktorých mal byť vybudovaný v
minulosti obec predala ako stavebné pozemky.

b) Projekt VCPKPP – 3.684,52 EUR – nevieme o aký projekt ide a ani sme ho nenašli.

c) Projekt výstavby sociálnych bytov – 11 219,54 – pozemky na ktorých mali stáť boli takisto
v minulosti predané.

2) Odpisy – 33 896,30  -  po kolaudácii  sme zaradili  do majetku ČOV, kanalizáciu a
začali sme ich odpisovať + je tam aj  spoluúčasť na oknách MŠ.

Uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 15.3.2013 boli splnené

AD6)   Správa o činnosti obecného úradu

     V tomto bode starosta obce Ing.Branislav Nociar predniesol prítomným správu o činnosti
obecného úradu  v čase od posledného zasadnutia OZ:

„ a) Okná ZŠ – ako som minule informoval,  naša žiadosť o dotáciu z Ministerstva školstva
žiadosť na riešenie havarijnej situácie  - okná a dvere v budove Základnej školy podaná v
minulom roku  bola schválená vo výške 70 119 EUR vrátane DPH. 
- Keďže je to suma vyššia ako 20 tis. EUR –  ide o  podprahovú zákazku, ktorá  sme  robili
cez  vestník  úradu pre verejné obstarávanie, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
 - Vo verejnom obstarávaní bola najúspešnejšia firma  I.MAR spol. s.r.o Rimavská Sobota,
ktorá dodáva  naozaj kvalitné okná SLOVAKTUAL, s ktorou bola uzavretá zmluva o
dielo a následne zákazku  realizovala a  okná a dvere na ZŠ sú už vymenené.

 b) BPS – stavebné konanie – stavebné konania prebehli  kvôli transparentnosti  verejnou
vyhláškou – námietky a pripomienky boli zapracované a keďže sa nikto v zákonnej lehote
neodvolal  stavebné povolenia sú právoplatné od  9.5.2013. Tu nastala zaujímavá situácia –
napriek ešte vtedy neskončenému stavebnému konaniu, kde mal ktorýkoľvek občan obce
možnosť sa odvolať, podala jedna naša občianka podnet na preskúmanie stavebného
povolenia na prokuratúru. Mimochodom, podľa mne dostupných informácii,  táto občianka
podala celkom 6  podnetov na preskúmanie  činnosti obce.    

c) Vatra oslobodenia  – tohto roku sme opäť zorganizovali  dňa 10.5. vatru oslobodenia,  v
Konopišti – v spolupráci s Machavovcami a mládežou z obce. Vystúpila Hrnčiarka, predseda
zväzu protifašistických bojovníkov pán Babarík, účasť cca 150 ľudí. Podujatie malo úspech,
budeme v ňom pokračovať. 

d)  Protipovodňoví   pracovníci  -  §  50 j  zákona  o službách  zamestnnosti   sa  zmenil  –
protipovodňové práce končia, bude nový program – podpora regionálnej zamestnanosti.
Tu je možné zamestnať ľudí, ktorí sú:
1) -    nezamestnaní viac ako 12 mesiacov, alebo
2) -  nezamestnaní viac ako 3 mesiace a majú základné vzdelanie, alebo viac ako 50 rokov.
Podmienky sú pre obec menej výhodné ako pri protipovodňových, kde dotácia z úradu práce
pokrývala  95  %  ceny  práce  pri  5  %  spoluúčasti  obce.  Tu  je  dotácia  vo  výške  80  % a
spoluúčasť obce je 20 %. z ceny práce.  Na druhej strane, keď predtým sme pracovníkov
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mohli zamestnať  len na 6 mesiacov, teraz môžeme na 9. Čo je výhoda pre nezamestnaných,
avšak  ďalších  24 mesiacov  po  skončení  zamestnania  nemôžu  byť  zamestnaní  cez  žiaden
podporný program.
Po zvážení plusov a mínusov tohto programu sme sa rozhodli požiadať o dotáciu na troch
zamestnancov so základným vzdelaním v období od 1.7.2013-31.3.2014.
    
e) Opravy a  kúpa  majetku:
Kúpa: - zakúpili sme novú vonkajšiu osvetlené úradnú tabuľu obce za 500 EUR.
Opravy: 

 Espresso – doteraz sme  vymenili  osvetlenie,  žalúzie,  vymaľovali sme. Pri vyšších
finančných  zdrojoch (mesiace  máj  a  jún  sú z pohľadu   podielových  daní  kritické)
vymeníme radiátory a dvere  – (z položky opravy budov v rámci rozpočtu).

 Pivničné priestory – veľmi pekné priestranné – v minulosti zapratané a nevyužívané.
Tu máme  v úmysle  urobiť  miestnosť pre  stolný tenis,  opraviť toalety a sprchy,
urobiť dielnu a sklady pre potreby obecného úradu a perspektívne aj miestnosť
pre dôchodcov.

 Oprava ciest – opravili sme diera pri bytovke, chceme opraviť aj ďalšie výtlky.
      
f) Kontrola TSP – z FSR v BA – v mesiaci marec.  Výsledok veľmi dobrý,  práca  TSP a
ATSP bola  hodnotená veľmi pozitívne.
 
g) Personálne zmeny:

 Julovi Markotánovi  končí k 30.6.2013 pracovná zmluva a odchádza do dôchodku.
Jeho náhradou bude p. Ivan Markotán – Hunto, ktorý nastúpil  od 1.6.

 Ing. Agáta Krajlíková – by mala v tomto mesiaci ísť na PN a následne na materskú
dovolenku cca na 3 roky. Museli sme túto situáciu riešiť lebo ide o dôležitú pracovnú
pozíciu so širokým rozsahom činností.   Na pozícii TSP bola p. Ing. Václaviková –
ktorá  má  vysokú  školu ekonomického zamerania a preto ju  p. Krajlíková začala
ihneď zaúčať, tak, aby pri jej odchode neutrpela funkčnosť úradu.

 Ing. Zuzana Václaviková – v súvislosti s tým čo bolo povedané – prešla od 1.6.2013
na pozíciu mzdárky a administratívnej pracovníčky obce. Na pozíciu TSP bolo v
máji vypísané výberové konanie,  v  ktorom bola úspešná občianka obce p. Bc.
Veronika Imreyová (od Libiakov) a táto začala pracovať na pozícii TSP tiež od 1.6.  

h)  Hrnčiarske  slávnosti  –  18.8.2013  bude  „posviecka“,  16.8.2013 –  budú  Hrnčiarske
slávnosti, začiatok programu cca o 17.30, detaily dohodneme s kultúrnou komisiou. 

 
AD7)   Interpelácie poslancov  

   V tomto bode starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby predniesli svoje interpelácie.
O slovo sa prihlásil poslanec  p.  Križo, žiadal o informáciu čo sa stalo po výmene so starými
oknami zo Základnej školy.
Starosta informoval prítomných, že okná zobrala firma, ktorá zabezpečovala výmenu okien,
nakoľko  likvidácia  okien  bola  v  cene  výmeny  okien  a  niektoré  okná  si  po  dohode  s
pracovníkmi firmy zobrali občania obce.
-------------------------------------------------
P.Križo žiadal informáciu o výbere daní za rok 2012, aká je situácia s výberom daní.
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Starosta odpovedal, že dane za rok 2013 sa vyberajú priebežne a za rok 2012 bol vytvorený
zoznam neplatičov.  Neplatičmi  sú väčšinou  občania,  ktorí sú poberatelia  dávky v hmotnej
núdzi, takže v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníčkami sú títo občania informovaní o
nedoplatkoch na daniach a zväčša sa dohaduje splátkový kalendár a dane postupne splácajú.

Na to sa P. Krížo informoval, či boli dlžníkom zasielané výzvy na zaplatenie dlžných súm.

Starosta odpovedal,  že výzvy  boli  posielané,  rovnako  aj  upomienky  a  väčšina  občanov –
poberateľov dávky v hmotnej núdzi majú záujem uhradiť nedoplatky, keďže žiadajú obecný
úrad, aby im potvrdil tlačivo, ktorým žiadajú príspevok na bývanie  z ÚPSVaR a jednou z
podmienok príspevku je vyplatenie miestnych daní.
Následne  p.  Križo  požiadal  starostu,  aby  na  ďalšie  rokovanie  OZ pripravil  informáciu  o
dlžníkoch na daniach za rok 2012.
Na to odpovedal starosta, že aktualizovaný zoznam dlžníkov na daniach za rok 2012 pripraví
k nahliadnutiu poslancom na ďalšie rokovanie OZ.
-------------------------------------------------
Poslankyňa p. Peržeľová mala otázku na starostu, prečo je v miestnom parku niekedy odpad. 
Starosta odpovedal,  že je  to dočasný stav – biologický odpad a odvoz prebieha priebežne,
nakoľko nemáme iné možnosti.

K.  Peržeľová  sa  ešte  informovala,  či  sa  bude  opravovať  cesta  pri  Šamotke,  keďže  je  v
nevyhovujúcom stave.
Starosta odpovedal, že môžeme opravovať len  tie cesty, ktoré sú  v našej správe a cesta pri
Šamotke je v správe BBsK.
--------------------------------------------------
Poslanec p.  Bolha- žiadal informácie ohľadne fotopasce a mal otázku, či by nebolo vhodné
uvažovať o kamerovom systéme.
Starosta odpovedal,  že fotopasca nerieši  v podstate nič,  keďže ju  vidieť  a občania  si dajú
záležať na tom, aby sa vyhli záberu fotopasce a je pravda, že lepší by bol kamerový systém a
už rokoval s firmou, ktorá zabezpečuje kamerové systémy a monitoruje výzvy na dotácie.
---------------------------------------------------
Poslanec p.  Šatara  žiadal informáciu  ohľadne stromčekov, ktoré sa sadili  vlani smerom k
Šťavici.
Satrosta informoval, že veľa stromčekov vyschlo, budú sa ešte dosádzať stromčeky.
M.Šatara požadoval, aby sa okolo stromčekov vykosilo,  na čo starosta reagoval,  že vieme o
tom, ale doteraz nám počasie nedovolilo  uskutočňovať tieto práce a teraz sa prednostne rieši
situácia v obci.

Poslanci OZ zobrali interpelácie poslancov na vedomie.

AD8) Informácia o plnení  rozpočtu k  30.4.2013 + rezervný  fond obce  a
jeho použitie

     Obec Hrnčiarske Zalužany ku dňu 30.4.2013 hospodárila nasledovne:

Príjmy v porovnaní so schváleným rozpočtom sú vykazované vo výške 193.725,-- €, čo v per-
centách predstavuje 38%. Malo by byť  po 4 mesiacoch roka 33,4%, čiže plnenie príjmov je
nad plánom.
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Výdavky v porovnaní so schváleným rozpočtom boli čerpané vo výške 171.340,-- €, čo v per-
centách predstavuje 32%.

Podľa jednotlivých kapitol je čerpanie rozpočtu nasledovné:

Kapitola 01.1.1.6 Výdavky správy obce boli čerpané na 37%

Kapitola 01.1.2 Výdavky na kontrolóra, audit a bankové poplatky sú čerpané na 25%

Kapitola 02.2.0 Civilná obrana 38%

Kapitola 03.2.0 Požiarna ochrana 15%

Kapitola 04.1.2 Terénni sociálni pracovníci a VPP 37%

Kapitola 04.5.1 Cestná doprava 49%

Kapitola 05.1.0 Nakladanie z odpadmi 27%

Kapitola 05.2.0 ČOV 35%

Kapitola 05.6.0 Protipovodňoví pracovníci, údržba život. prostredia

Kapitola 08.1.0 Grantová podpora športu 44%

Kapitola 08.2.0.3 Transfery obč. združeniam a nadáciám 6%

Kapitola 08.2.0.5 Knižnica 79%

Kapitola 08.3.0 Vysielacie služby a verejný rozhlas 57%

Kapitola 08.4.0 Dom smútku a cintorín 16%

Kapitola 09.1.1.1 materská škola 39%

Kapitola 09.1.2.1 základná škola 33%

Kapitola 09.5.0.1 školská družina 31%

Kapitola 09.6.0.1 školská jedáleň 27%

Obec Hrnčiarske Zalužany ku dňu 30.4.2013 hospodárila s prebytkom 22.385,-- €. 

Bankové účty obce vykazujú k 30.4.2013 zostatok 39.264,62 €. Tento zostatok však pozostá-
va z finančných  prostriedkov z transferov a z rezervného  fondu.  Obec na základe  zákona
č.583/2004 musí tvoriť Rezerný fond a to minimálne 10% z prebytku hospodárenia pokiaľ má
vytvorené aj iné peňažné fondy. Obec Hrnčiarske Zalužany iné fondy vytvorené nemá, takže
celý prebytok očistený o transfery, sf a šj tvorí tvorbu rezervného fondu. O použití rezervného
fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Rezervný fond možno použiť na: 

7



1. doplnenie zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku,

2.úhradu schodkového výsledku hospodárenia,

3. krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka,

4. obstaranie cenných papierov a na kapitálový vklad do činnosti iných subjektov,

5.kapitálové výdavky

6. krytie bežných výdavkov podľa §10 ods.8 zák.583/2004, ktorý znie:

Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu majetku obce  alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami
alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované, môže obec  na základe roz-
hodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. 

Výška rezervného  fondu do roku 2013 predstavuje  16.654,34 €. Za  rok 2012 bola  výška
rezervného fondu vo výške 7.984,41 €.

Poslanec p. Križo  mal otázku, že akú má istotu, že sa rezervný fond použije  len na vyššie
uvedené veci.

Na to mu starosta odpovedal, že použitie zdrojov  vychádza zo schváleného rozpočtu a sú po-
uživané  v súlade s platnými schválenými kompetenciami. 

Na  základe uvedených skutočností dal starosta  hlasovať:

„Kto je za to, aby sa RF v  uvedenej výške  v roku  2013 použil na doplnenie zdrojov na
obstaranie hmotného a nehmotného majetku, krytie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami počas rozpočtového roka , kapitálové výdavky  začlenené v rozpočte na rok
2013  a  krytie bežných výdavkov podľa §10 ods.8 zák.583/2004?. 

Výsledok hlasovania:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

OZ schválilo   výšku  rezervného  fondu   a  jeho  použitie  v  roku  2013  na: doplnenie
zdrojov  na  obstaranie  hmotného  a  nehmotného  majetku,  krytie  časového  nesúladu
medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka, kapitálové výdavky  začlenené v
rozpočte na rok 2013  a  krytie bežných výdavkov podľa §10 ods.8 zák.583/2004. 

AD 9)  Správa audítora za rok 2012  
 
     V tomto bode programu ekonómka  obce p.  M Cabanová  oboznámila  prítomných  so
Správou nezávislého audítora obce za r. 2012, vrátane Správy manažmentu. 
Stanovisko  audítora:  „účtovná  závierka   poskytuje   vo   všetkých   významných
súvislostiach  pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Hrnčiarske  Zalužany k
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31.12.2012 a výsledky jej hospodárenia  a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému
dátumu v súlade  so zákonom o účtovníctve v platnom znení.“
Správa audítora tvorí prílohu  č.1 k zápisnici  OZ.02/2013.

 OZ zobralo správu audítora za rok 2012 na vedomie.

AD10)  Správa kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2013

       V tomto bode vystúpil kontrolór obce pán Ivan Pilčík a predniesol prítomným správu
kontrolóra obce za  1.Q.2013. ktorej kópia tvorí prílohu č.2  tejto  zápisnice.

Zároveň  kontrolór  obce  p.  I.  Pilčík  podal  vysvetlenie  ohľadne  nadčasov  v  ZŠ.   Rozsah
nadčasov bol správny, len po formálnej stránke neboli dodržané niektoré pravidlá.

Starosta poprosil,  aby vysvetlil  záver kontroly pre  Úrad pre verejné obstarávanie /ÚVO/,
keďže ÚVO dostal podnet od firiem, ktoré sa uchádzali o zákazku „Výmena okiena a dverí v
ZŠ“  na prešetrenie. Kontrolór odpovedal, že  ÚVO nemali žiadne výhrady, kontrolou neboli
zistené žiadne nedostatky. Výhrady mali len k formálnej časti zápisu, čo kontrolór opravil a
zaslal zápis na ÚVO a odvtedy nie sú žiadne výhrady.

Poslanec p.  Šatara sa  informoval,  či po odstránení formálnych  nedostatkov prišlo  z ÚVO
nejaké stanovisko.

Starosta odpovedal, že nie nakoľko nemajú zákonnú povinnosť nás o tom informovať. Jedine
v prípade zistenia pochybení.

Občianka p. Anna  Markotánová sa zaujímala, aká dlhá doba uplynula od kontroly, na čo jej
kontrolór odpovedal, že od 10.5.2013 sa nevyjadrili.

OZ zobralo správu kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2013 na vedomie.

Správa kontrolóra  tvorí prílohu č.2  tejto  zápisnice.

AD11) Dodatok č.1 k  Z á s a d á m č. 02/2012 k používaniu súkromných
osobných  motorových  vozidiel  pri  pracovných  cestách  v
podmienkach obce  Hrnčiarske Zalužany 

     V tomto bode starosta navrhol schválenie dodatku č. 1 k Zásadám č. 02/2012 k používaniu
súkromných  motorových  vozidiel  pri  pracovných  cestách  z  dôvodu  personálnych  zmien,
praktických dôvodov +  nekompatibilnosťou pravidiel používania vozidiel na SC pri rôznych
projektoch a našimi zásadami  nasledovne:  
  Pôvodné znenie:

 Čl. 1

          Na pracovné cesty starostu obce a zamestnancov obce je možné použiť nasledovné
súkromné osobné  motorové vozidlá:

1. zn. PEUGEOT 106, ev. č. PT 038 AI, ktoré je vlastníctvom Ing. Branislava Nociara,
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2. zn. KIA ceed, ev.č. PT 482 AM, ktoré je vlastníctvom UniCredit  Leasing Slovakia,  a.s.,
držiteľ: Zuzana Markotánová,  

3. zn. VOLKSWAGEN BORA, ev.č. PT 193 AJ, ktoré je  vlastníctvom Milana Cabana 
a  používajú   sa  pre  potreby  obce,  jej  orgánov  /  poslancov  OZ,  starostu,  obecný  úrad/,
zamestnancov obce a v nevyhnutných prípadoch pre obyvateľov obce. 
Nové znenie: 

 Čl. 1
          Na pracovné cesty starostu obce a zamestnancov obce – mimo použitia vozidiel v rámci
projektov, ktoré sa riadia osobitnými predpismi a tieto zásady sa ich netýkajú -  je možné
použiť nasledovné súkromné osobné  motorové vozidlá:

1.zn. PEUGEOT 106, ev. č. PT 038 AI, ktoré je vlastníctvom Ing. Branislava Nociara,
2. zn. VOLKSWAGEN BORA, ev.č. PT 193 AJ, ktoré je  vlastníctvom Milana Cabana 

3.zn. SUZUKI  SWIFT, ev. č. RS 408 BZ, ktoré je vlastníctvom Ing. Zuzany Václavikovej,
4.zn. VOLKSWAGEN SHARAN, ev. č. PT 795 AN, ktoré je vlastníctvom Ivana Markotána,

a nasledovné  prívesné vozidlá:

1.  príves  nákladný  valníkový   zn.  AGADOS VZ 26 N1  400,  ev.č.  LV840 YH,  ktorý  je
vlastníctvom  Martina Markotána 

a  používajú   sa  pre  potreby  obce,  jej  orgánov  /  poslancov  OZ,  starostu,  obecný  úrad/,
zamestnancov obce a v nevyhnutných prípadoch pre obyvateľov obce. 

Výsledok hlasovania:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

OZ schválilo  znenie  dodatku  č.  1  k  Zásadám  č.  02/2012  k  používaniu  súkromných
osobných motorových vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce Hrnčiarske
Zalužany, podľa predloženého návrhu. 

Schválený dodatok č. 1 tvorí prílohu č. 3 zápisnice

AD12)   Prerokovanie žiadostí .

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

Žiadosť p. Moniky Balážovej a p. Milana Málika  - o odkúpenie častí parcely č. 194/1 –
ktorá je vo vlastníctve obce.  
Je  to  parcela,  ktorá  sa  nachádza  medzi  rodinnými  domami  p.  Ivana  Markotána  a  p.
Balážovej  a  p.  Málika,  ktorá  je  obcou  nevyužiteľná,  dotyční  ju  aj  tak využívajú,  ale
nemusia za ňu platiť dane.

Poslanec p.  Ďalog mal otázku, či obidvaja si dali žiadosti na odkúpenie pozemku, na čo mu
starosta odpovedal, že áno a vysvetlil situáciu pri podávaní žiadosti.
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„Pani  Balážová prejavila  záujem najprv o väčšiu plochu -  po dohode s p. Málikom však
teraz žiada menšiu časť. 
Ivanovi Markotánovi som zaslal list, že ak má aj on záujem o kúpu časti tejto parcely, nech
požiada obec o kúpu, v prípade, že tak neurobí do určitého termínu budeme mať za to, že o to
nemá záujem – neozval sa.
Milan Málik- má záujem o celú parcelu, o ktorú nebudú mať záujem susedia.

Poslankyňa  p.   Peržeľová mala  otázku,  či  sa  daný  pozemok  obcou  využíva,  napr.  ako
prístupová cesta,  na čo jej  starosta odpovedal,  že v minulosti to tak pravdepodobne  bolo
plánované,  ale  v podstate je to teraz „slepá ulička“, ktorá sa obcou nedá využiť.

Poslanec p.Križo poznamenal,  aby všetky náklady spojené s predajom nehnuteľnosti znášal
kupujúci.
Starosta reagoval, že tak je to pripravené aj v návrhu na schválenie.

Spôsob predaja:

Starosta navrhol 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: 6
Proti:
Zdržal sa: 1

OZ schvaľuje  formu  predaja  nehnuteľnosti  -   parcely  č.  194/1  –  zastavané  plochy  a
nádvoria,  vedenej  na  LV č.  385,  o  výmere   126 m2,   vo  vlastníctve  obce,  ktorá  nie  je
využiteľná obcou, podľa  par. 9A ods. 8 písm. b /zákona o majetku obcí .

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch schválilo hlasovaním  formu predaja
nehnuteľnosti  6/7 väčšinou prítomných poslancov. 

Predaj: 
Starosta navrhol poslancom cenu 1,25 € za m2  a za podmienky podmienky prefinancovania
prepisu pozemku kupujúcim / poplatky, geodet, kataster, vypracovanie zmluvy/.
Na porovnanie uviedol podmienky, za akých sa v minulosti predávali obdobné pozemky:
-  Čupka, Husár – 1 EUR/m2 s vecným bremenom právo rozkopať pri opravách – predaj sa
nakoniec neuskutočnil,
- pani Hraňová – 1,50  - predaj sa neuskutočnil
- stavebné potemky – 1,50
- Kesiarová – 1,25 m2

A): 

Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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OZ schvaľuje  predaj časti   parcely (cca 25 m2)  č. 194/1 – zastavané plochy a
nádvoria, vedenej na LV č. 385, o výmere  126 m2,  vo vlastníctve obce, ktorá  nie je
využiteľná obcou,  pani Monike Balážovej bytom Hrnčiarske Zalužany č. 369, za cenu
1,25 EUR/m2. Presný rozsah kupovanej časti bude stanovený po geodetickom zameraní.
Náklady  na  geodetické  práce,  vypracovanie  kúpno-predajnej   zmluvy  a  na  prevod
nehnuteľnosti  znáša kupujúci. 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Hrnčiarskych  Zalužanoch  schválilo  hlasovaním   predaj
nehnuteľnosti a predajnú cenu nehnuteľnosti 7/7 väčšinou prítomných poslancov. 

B): 

Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

OZ schvaľuje  predaj časti   parcely (cca 101 m2)  č. 194/1 – zastavané plochy a
nádvoria, vedenej na LV č. 385, o výmere  126 m2,  vo vlastníctve obce, ktorá  nie je
využiteľná obcou,  pánovi Milanovi Málikovi,  bytom Hrnčiarske  Zalužany č.  371, za
cenu  1,25  EUR/m2.  Presný  rozsah  kupovanej  časti  bude  stanovený  po  geodetickom
zameraní.  Náklady na  geodetické práce, vypracovanie kúpno-predajnej  zmluvy a na
prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Hrnčiarskych  Zalužanoch  schválilo  hlasovaním   predaj
nehnuteľnosti a predajnú cenu nehnuteľnosti 7/7 väčšinou prítomných poslancov. 

AD 13)   Rozhodnutie o  rozšírení resp. nerozšírení  MŠ/ zmena rozpočtu.

     V tomto bode starosta obce predniesol prítomným momentálnu situáciu v materskej škole: 

„V MŠ v súčasnosti máme 24 detí – čo je maximálny možný počet pri  2 učiteľkách. Po
skončení tohto školského roka  bude nasledovná situácia:

 - 4 deti odídu do ZŠ – čiže ich zostane 20.  Žiadostí o prijatie  máme však 11. Pri dvoch
učiteľkách  môžeme  prijať  4  deti,  pričom  prednosť  musia  mať  také,  ktoré budú  mať  na
začiatku školského roka  3 roky. Tak sme aj urobili a  na  4 žiadosti sme odpovedali pozitívne

Nakoľko nám zostalo 7 žiadostí, ktorým za existujúceho stavu nemôžeme  vyhovieť – čo je
pomerne vysoký počet – začali sme spolu s p.riaditeľkou MŠ prepočítavať a hľadať cestu k
tomu, aby sme im vyhoveli.

Financie:   za 7 detí navyše by sme dostali zvýšenú sumu od štátu, ktorá by pokryla plat 1
učiteľa/  ky  +  500  EUR  na   budovu.  Jedna  učiteľka  však  situáciu  nerieši,  nakoľko  pri
pravidlách pre MŠ (max. 6 hodín denne priama činnosť s deťmi) by sme potrebovali  dve
učiteľky. 
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Preto sme oslovili rodičov 7 uchádzačov,  či by súhlasili aj s tým, že by deti boli  v škôlke len
dopoludnia – súhlasili všetci.

Udržateľnosť:   zároveň  sme   zistili   predpokladaný  budúci demografický  vývoj  v
Hrnčiarskych Zalužanoch a Sušanoch a zistili  sme, že  tento  stav by vydržal len 2 roky,
potom bude  počet detí (pri nezmenených okolnostiach) klesať, čiže rozšírenie MŠ by  bolo
len na 2 roky. 

Materiálové náklady: nakoniec sme spočítali vynútené náklady,  ktoré by takéto rozšírenie
obnášalo – šatňa, stoly, stoličky,  hračky, kuchyňa, ale hlavne  sociálne zariadenie a vyšla
nám suma cca 4 000 EUR, ktoré by sme museli cez prázdniny  preinvestovať – a tým urobiť
zmeny v rozpočte. 

Poslanec p. Szöke mal otázku, aký je názor p. riaditeľky MŠ k rozšíreniu MŠ, na čo starosta
reagoval,  že podstatné sú fakty,  čo sa týka nákladov na rozšírenie  a návratnosť investície,
prípadne lepšie využitie finančných prostriedkov rozpočtu, odhliadnuc od toho je p. riaditeľka
skôr proti tomuto rozšíreniu.

Poslanec p.  Ďalog  mal otázku v prípade, že sa otvorí ďalšia  trieda,  či máme kvalifikovanú
učiteľku z obce. Starosta mu odpovedal, že v žiadostiach o prijatie do zamestnania  máme len
nekvalifikovanú žiadateľku, ktorá síce má pedagogické vzdelanie,  ale nemá špecializáciu na
MŠ, ktorú by si musela doplniť dodatočne.

Poslankyňa  p.  Peržeľová sa zaujímala  o stav sociálneho  zariadenia  v MŠ, či by skutočne
nevyhovoval daný stav a muselo by sa pristúpiť k rekonštrukcii.
Starosta odpovedal,  že sociálne  zariadenie  v  MŠ je  doslova  v havarijnom stave  a je  len
otázkou času, kedy budeme musieť sociálne zariadenie rekonštruovať.

Občianka p. Anna  Markotánová mala otázku na starostu, či by nebolo možné vylúčiť deti,
ktoré nie sú zo spádovej oblasti a už navštevujú MŠ,  prípadne získať nejaké prostriedky na
rekonštrukciu zo sponzorstva.
Starosta odpovedal, že rovnako ako ona aj on rozmýšľal o tejto  možnosti, ale po konzultácii s
riaditeľkou MŠ zistil,  že nie je  možné vylúčiť tieto už prijaté deti z MŠ. Ani by to nebolo
etické, nakoľko pri nízkom počte detí sme boli radi, že tieto deti navštevujú našu MŠ a  teraz
by sme  ich  mali  vylúčiť....?  Sponzorstvo  sa  teraz hľadá veľmi  ťažko, nakoľko neexistuje
daňové zvýhodnenie sponzorov.

Poslanec p. Križo mal otázku ako sme na tom časovo, či je nutné sa vyjadriť už na tomto OZ,
na  čo  mu  starosta  odpovedal,  že  musíme  dať  odpoveď  rodičom minimálne  do  začiatku
prázdnin, preto sa toto vecou musíme zaoberať už na tomto zasadnutí.

Poslankyňa p. Peržeľová sa zaujímala, či by sme v budúcnosti nemali uvažovať o zlúčení MŠ
a ZŠ. Starosta odpovedal, že v prípade záujmu nejakého podnikateľského subjektu o budovu
MŠ mohli by sme o tom uvažovať, ale pokiaľ má ostať budova nevyužitá, zbytočne by sme
vynaložili finančné prostriedky na sťahovanie a úpravu horného poschodia ZŠ.

Rovnako p.  Križo konštatoval, že náklady spojené so sťahovaním  by boli dosť veľké. Mal
ešte otázku ohľadne študijného voľna učiteľky, ktorá by nastúpila ako nekvalifikovaná, či by
sme jej ho museli umožniť, na čo starosta odpovedal, že v prípade novovzniknutej triedy by
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prevádzka bola len v dopoludňajších hodinách, čím by učiteľka mala dostatočný priestor na
vzdelávanie a  nemuseli by sme jej poskytnúť študijné voľno.
P. Križo navrhol návrh rozšírenia nepodporiť aj z dôvodu, že dvojročné deti sú ešte malé a nie
je nevyhnutné ich umiestniť v MŠ.

K návrhu nepodporiť sa pridal aj poslanec p. Šatara, ktorý zastáva názor, že v škôlke by sa
mali predovšetkým venovať deťom v predškolskom veku, nakoľko dvojročné deti vyžadujú
väčšiu pozornosť zo strany učiteľiek a mohlo by to byť na úkor starších detí.

Poslanec   p. Adam, ktorý je aj predsedom školskej komisie,  tiež nepodporil rozšírenie MŠ,
aby sa nevykladali ďalšie finančné prostriedky pri  ich nerentabilnom využití.

Starosta dal hlasovať:
„Kto je za rozšírenie MŠ v ďalšom školskom toku  a zároveň za zmenu v rozpočte –
navýšenie  rozpočtu  MŠ o  sumu  3  900EUR na  opravy  budov,  interérové  vybavenie,
všeobecný materiál,   -  navýšenie rozpočtu  ŠKJ o 100 EUR na všeobecný materiál a
zároveň zníženie rozpočtu obce o 3000 EUR na detské ihrisko a o 1000EUR na opravy
budov ?
Hlasovanie: 
Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0

OZ neschválilo návrh na rozšírenie Materskej skoly Hrnčiarske Zalužany v školskom
roku 2013/2014.

AD 14)   Rôzne 

  V  tomto  bode  sa  prihlásila  občianka  p.  Anna   Markotánová,  ktorá  ešte  navrhla  k
predchádzajúcemu bodu rokovania, ako by bolo možné vyriešiť starostlivosť o dvojročné deti
z hľadiska starostlivosti, keď sú rodičia zamestnaní.

AD 15) Diskusia.

     V diskusii  sa  prihlásil  o  slovo  poslanec  p.Bolha, ktorý sa informoval  o  funkčnosti
fontány.  Starosta mu  odpovedal,  že zatiaľ  fontána nefunguje,  potrebujeme  doriešiť  nejaké
technické  veci  a  keďže  p.  J.  Markotán  čerpá  dovolenku,  v  najbližších  dňoch  bude  táto
záležitosť vyriešená.

Poslanec p. Ďalog sa informoval o riešení neporiadku na pešej zóne, či starosta komunikoval
s p. M. Barim. Starosta mu odpovedal, že komunikoval s p. Barim,  aj sa dohodli, ale zatiaľ
dohoda nebola zo strany rodiny Bariovej  dodržaná. 

Poslanec p.  Križo  načrtol problematiku parkovania áut na chodníkoch z hľadiska chodcov,
ktorí často sú nútení použiť cestu, čím dochádza k ohrozovaniu ich bezpečnosti, či je možné
zistiť  ako  postupovať  pri  porušovaní  týchto  pravidiel  v  spolupráci  s  políciou,  prípadne
nejakým všeobecno - záväzným nariadením. OZ odporučilo starostovi zistiť možnosti riešenia
situácie ohľadne parkovania áut na chodníkoch.
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AD 16) Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ

     V tomto bode Ing.Zuzana Václaviková zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 
Hlasovanie :
Za :   7
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.  Obecné
zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené. Ďalšie plánované zasadnutie OZ je na
deň 13.9.2013.

Zapísala : Ing. Zuzana Václaviková 

Overovatelia :

Pavol Križo

Miroslav Šatara

Ing.Branislav Nociar
     starosta obce    
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Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 02/ 2013
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch,  ktoré  sa konalo
dňa 14.06.2013 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
15.3.2013.

2. Správu o činnosti obecného úradu.
3. Interpelácie poslancov.
4. Informáciu o plnení rozpočtu k 30.4.2013.
5. Správu audítora za rok 2012, vrátane správy manažmentu.
6. Správu kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2013.

B/ Schvaľuje :
1. Upravený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
2. Výšku  rezervného  fonfu   a  jeho  použitie  v  roku  2013  na: doplnenie  zdrojov  na

obstaranie  hmotného  a  nehmotného  majetku,  krytie  časového  nesúladu  medzi
príjmami  a výdavkami  počas rozpočtového  roka,  kapitálové  výdavky   začlenené  v
rozpočte na rok 2013  a  krytie bežných výdavkov podľa §10 ods.8 zák.583/2004.

3. Dodatok č. 1 k Zásadám č. 02/2012 k používaniu súkromných osobných motorových
vozidiel pri pracovných cestách v  podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany. 

4. Formu predaja nehnuteľnosti - parcely č.194/1 – zastavané plochy a nádvoria, vedenej 
na LV č.385, o výmere 126 m2 , vo vlastníctve obce, ktorá nie je využiteľná obcou, 
podľa § 9A ods.8 písm. b/ zákona o majetku obcí.

5. Predaj  časti parcely  (cca 25 m2)  č.194/1 – zastavané plochy a nádvoria, vedenej na
LV   č.385, o výmere 126 m2, vo vlastníctve obce, ktorá nie je využiteľná obcou, p.
Monike Balážovej, bytom Hrnčiarske Zalužany č. 369, za cenu 1,25/ m2. Presný
rozsah kupovanej  časti  bude  stanovený  po  geodetickom  zameraní.  Náklady  na
geodetické práce, vypracovanie kúpno predajnej zmluvy a na prevod nehnuteľnosti
znáša kupujúci.

6. Predaj  časti parcely (cca 101 m2) č.194/1 – zastavané plochy a nádvoria, vedenej na
LV č.385, o výmere 126 m2 , vo vlastníctve obce, ktorá nie je využiteľná obcou, p.
Milanovi Málikovi, bytom Hrnčiarske Zalužany č. 371, za cenu 1,25/ m2. Presný
rozsah kupovanej časti bude stanovený po geodetickom zameraní.  Náklady na
geodetické práce,  vypracovanie  kúpno  -  predajnej  zmluvy  a  na  prevod
nehnuteľnosti znáša kupujúci.

C/  Neschvaľuje :   

1. Rozšírenie Materskej školy v ďalšom školskom roku a zároveň zmenu rozpočtu.
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D/  Požaduje:  

1. Predložiť poslancom na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva informáciu      
o výbere daní za rok 2012 –  aktualizovaný zoznam neplatičov.

D/  Odporúča:  

1. Starostovi obce zistiť možnosti riešenia situácie ohľadne parkovania áut na 
chodníkoch.

Ing.Branislav Nociar
     starosta obce    
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