
          Obec Hrnčiarske Zalužany

     Z Á P I S N I C A  3/2013 (17/2010-2014)

 napísaná  zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v   Hrnčiarskych  Zalužanoch (ďalej
len OZ),  ktoré  sa konalo   dňa  17.07.2013 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
Miroslav Šatara

Ospravedlnený: 
Peter Szöke

Hostia:
Vladimír Konský
Mikuláš Kováč 
Ondrej Melich 
Marek Potocký
Július 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,  obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.“ 
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AD3)    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Ing.Branislav Nociar starosta obce určil:
Za zapisovateľku  pracovníčku OÚ p. Ing. Zuzanu Václavikovú.
Za overovateľov: p. Katarínu Peržeľovú a p. Ing. Jána Adama

AD4)      Schválenie programu  zasadnutia OZ

     Starosta obce oboznámil prítomných s jednotlivými bodmi programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

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   14.6.2013.
6.   Správa o činnosti obecného úradu.
7.   Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č.3/ 2012.
8.   Prerokovanie žiadostí .        
9.   Rôzne.
10. Diskusia.
11. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.
12. 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  program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

AD5)  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa
14.6.2013 

     V tomto bode vystúpil Ing. Branislav Nociar starosta obce a informoval prítomných o
plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :
„Bod B/3 -  Dodatok č.  1  k  Zásadám č.  02/2012  k  používaniu  súkromných  osobných
motorových vozidiel pri pracovných cestách  v  podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany-
nadobudol účinnosť 15.6.2013 a postupujeme podľa neho. 

Bod B/4-6  -  Forma a  predaj nehnuteľnosti - parcely č.194/1 – záujemcom o kúpu – p.
Balážovej   p.  Málikovi   bolo  schválenie  oznámené  a  keďže  všetky  náklady  súvisiace  s
prevodom znáša kupujúci – môžu si začať vybavovať geodetické zameranie,  zmluvy atď. 
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Bod C/1 -  Neschválenie rozšírenia Materskej školy  v ďalšom školskom roku a  zmeny
rozpočtu – bolo oznámené rodičom, ktorí podali žiadosť o prijatie.

Iné požiadavky vznesené na  minulom OZ:

 1.  Poslanec p. Križo  -  požiadal o informáciu o  výbere daní za rok 2012   aktualizovaný
zoznam neplatičov: 

„Celková  zatiaľ nevymožená suma daní z nehnuteľností (pozemky stavby, byty) za minulý
rok  je vo výške: 272,45 EUR

Nevymožené poplatky za KO: 471,60 EUR
Voda v cintoríne: 4 EUR

Pes: 7 EUR
Spolu: 755,05 EUR čo predstavuje 3,12 %z predpisu a na vymáhaní ďalej pracujeme .

Zoznam neplatičov je k dispozícii a  k nahliadnutiu poslancom .  

2.  Takisto  poslanec  Križo   požiadal  o  preverenie  možností  riešenia  situácie  ohľadne
parkovania áut na chodníkoch:

Súčasná legislatíva nezakazuje parkovanie na chodníku.
Vodiči  síce  komplikujú  chodcom priechod  po chodníku,  no  ak  dodržujú  zákon o cestnej
premávke, tak sa priestupkov nedopúšťajú.   Vodičom, ktorí chodcom nenechajú minimálne
1,5 metra voľného chodníka, hrozí pokuta 60 eur. Pokuty udeľuje polícia. Riešenie daného
problému  formou  VZN,  ako  uvidíme  v  ďalšej  časti  tohto  zasadnutia  by  bolo   veľmi
problematické“.

Uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 14.6.2013 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) Opravy a rekonštrukcie   majetku:

 Fontána: – z fontány nám výrazne unikala voda  - cez praskliny v betóne, preto sme
kúpili  izolačnú hmotu, ktorou sme ju odizolovali a taktiež bazénovú farbu, ktorou sme
ju natreli. Teraz je už fontána funkčná.

 Redesign zelene – keďže naše parky si už vyžadovali  vážnejšiu údržbu pristúpili sme
k redesignu  zelene.  Najvýhodnejšiu  cenu nám dala  domáca firma   Baksa-Costanza
s.r.o., ktorá využije našich pracovníkov, ako aj nám dostupný materiál. 

Začali sme parkom medzi OÚ a krčmou, kde prízemné tuje boli už príliš rozrastené a buď
by sme ich museli odstrániť, alebo urobiť výrazný rez. Pristúpili sme k rezu a výsledok je
aj  podľa  názoru  mnohých  občanov  veľmi  pekný.  Ešte  dokončíme  „kamennú  rieku“,
chodníky, nejaké kamenné sedenie a chodníky.
Pokračovať budeme parkom vedľa OÚ z druhej strany – už v inom štýle – len presvetlenie
a úprave zelene.  Ďalej príde na rad park vedľa kostola a potom veľký park. Súčasťou prác
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bude aj projekt vízie  dopĺňania a úprav  zelene v ZŠ, MŠ, cintoríne a na iných verejných
priestranstvách.

     
b)  Evidencia  psov  – v  tomto  období  sme  riešili  sťažnosť  občianky  PharmDr.
Adamovej na útoky psov pána Jána Markotána (riešené  zatiaľ formou upozornenia).
Pri tom sme zistili, že túto oblasť musíme riešiť komplexne a prijať nasledovné opatrenia:
- prijať  VZN o podmienkach  držania  psov v našej  obci (vyžaduje  to zákon malo  byť
schválené už v roku 2003) – na ďalšom zasadnutí OZ,
-  nakoľko obecná evidencia psov nie je aktuálna budeme ju musieť aktualizovať – (zámer
je do konca roka). Občania nenahlasujú  zmeny – kúpu psa,  úmrtie,  stratu... Preto budú
musieť  občania nanovo zaevidovať svojich psov v obecnej evidencii, vyplniť dve tlačivá
a každý pes dostane svoje evidenčné číslo (už sme zakúpili štítky). 

c) Spoločný obecný úrad stavebný: ako viete v roku 2002  20 obcí  z okresu Poltár  na
základe  zmluvy  založilo spoločný  obecný  úrad  (SOU),  ktorý  pre  jednotlivé  obce
vykonáva služby hlavne  v oblasti stavebnej  –  stavebné  povolenia,  kolaudácie,  územné
konania … Obec sama robí len povolenia drobných stavieb (do 25 m2).
Financovanie bolo nastavené tak, že celá decentralizačná dotácia od štátu na prenesený
výkon je poukazovaná v prospech SOU a poplatky za jednotlivé právne úkony (povolenia,
kolaudácie..) v plnom rozsahu zostávali SOU.
Nakoľko sa v minulom roku výrazne zvýšili  poplatky za jednotlivé úkony inicioval som
na klube starostov zmenu tejto zmluvy tak, aby sa poplatky za jednotlivé úkony nad určitú
hranicu delili medzi obce a SOU. 
Po niekoľkých  rokovaniach  klubu  sme  sa dohodli,  že poplatky za právne úkony budú
hradené v prospech SOU, avšak max. do hranice 400 EUR za jednotlivý úkon.
Tu som sledoval to, aby pri veľkých stavbách a investíciách, ktoré sú len občasné, mali aj
obce niečo z týchto poplatkov. Nadväzne na to, máme prvý efekt z bioplynovej stanice,
keď za stavebné povolenie zaplatili 4 900 EUR, z toho podľa nového dodatku k zmluve o
SOU  im  uhradíme 1200 EUR a 3700 EUR zostane nám.

     
OZ zobralo správu o činnosti obecného úradu na vedomie.
  
AD7)   Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN 3/2012

Na úvod starosta obce Ing. Branislav Nociar informoval prítomných:
 „obec  má podľa ústavy priznanú normotvornú právomoc  a na  zabezpečenie úloh

môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia,
 pri procese prijímania VZN sa riadi ustanoveniami zákona o obecnom zriadení  - sú

tam určité pravidlá:
- VZN  nesmie byť v rozpore s ústavou a zákonmi SR,
- Návrh VZN musí byť vyvesené na úradnej tabuli a stránke na 15 dní pred rokovaním
OZ, do 10 dní po vyvesení  môžu občania  a firmy  uplatniť  pripomienku,  kde môžu
žiadať zmenu textu, doplnenie, vypustenie a podobne. Vyhodnotenie pripomienok robí
navrhovateľ a predloží ich 3 dni pred rokovaním poslancom.  Po schválení  VZN je
vyvesené na 15 dní a 15 dňom nadobúda právoplatnosť.

 Voči VZN môže dať protest prokurátor v prípade, že podľa jeho názoru boli  porušené
ustanovenia niektorých zákonov.
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  O proteste musí  rozhodnúť obec  osobitým konaním,  v ktorom rozhodne o tom či
VZN bol porušený zákon. V lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

 Čiže obec môže protestu  vyhovieť, alebo nevyhovieť. V prípade, že vyhovie  musí do
90 dní (od doručenia protestu do  20.9.2013) zrušiť sporné VZN, prípadne ho nahradiť
novým, ktoré bude v súlade so zákonom.

 V prípade, že obec nevyhovie  protestu prokurátora  môže generálny prokurátor dať
podnet ústavnému súdu  na začatie konania.

Tento pomerne rozsiahly úvod som považoval za potrebný, aby sme si uvedomili, akú právnu
silu majú  VZN  obcí. 

Potom starosta konkrétne vysvetlil náš prípad:
 Občan  p.Stanislav  Vargic  nevyužil  v  čase  prijímania  VZN  právo  na  podanie

pripomienky,  ale  10.5.  podal,  ako je  už v tejto obci „dobrým“  zvykom,  podnet  na
preskúmanie   súladu VZN so zákonmi v časti daň za parkovanie   čo do rozsahu a
výšky.

 POZN. S. Vargic parkoval svojim karavanom dlhé obdobia na ceste,  kde zavadzal.
Predvlani sme VZN upravili trvalé parkovanie nad 14 dní daňou. Tak tam parkoval 13
dní  potom ho na  deň presunul  a  znova  dookola.  Preto sme  v minuloročnom VZN
zaviedli daň za dočasné parkovanie nad 48 hodín.

 Po mojom upozornení na dodržiavanie VZN dal podnet na prokuratúru.
 20.6.  sme  obdŕžali  protest  prokurátora,  keď podľa  jeho  názoru  § 17 ods.  4  VZN

odporuje zákonu a žiada ho nahradiť  novým VZN,
 my teraz  rozhodneme o tom, či protestu vyhovieme a ak áno do 20.9. musíme zrušiť

pôvodné  VZN  a  schváliť  nové.  Ak  nie,  môže  prokurátor  dať  podnet  na  konanie
ústavnému súdu.

Moje stanovisko:  po preštudovaní príslušných  zákonov a právnej analýze  vôbec nie  som
presvedčený o oprávnenosti  protestu. 
Nakoľko sa však nejedná  o  veľmi dôležitú  vec,  odporúčam protestu vyhovieť  a následne
upraviť VZN tak, aby aj prokurátor aj obec bola spokojná (ak to bude možné).
Zdôvodnenie môjho nesúhlasu:

-    str.2 (protestu) predposledný a posledný  odstavec: obec stanoví, ktoré miesta sú VP –
to sa aj stalo, podľa zákona 582/2004 – sa osobitným užívaním VP rozumie.. aj  trvalé
parkovanie  vozidla mimo stráženého parkoviska,

 str.3 prvý odstavec – zákon len príkladmo určuje čo je užívanie VP a obec má podľa
môjho názoru právo určiť aj dočasné parkovanie za užívanie VP. V prípade trvalého
parkovania  lehota 14 dní  nemá oporu v zákone. Ale v zákone nikde nie je definované
aká to má byť lehota.

 str.3 štvrtý odstavec –  nebolo zákonom splnomocnenie na prijatie VZN – všetky obce
majú VZN k daniam na základe zákona č. 582/2004 čo aj sám prokurátor uvádza na
strane 2 v predposlednom  odstavci. 

Poslanec p. Križo mal pripomienku, že ak máme rokovať o niečom, o čom sa dozvieme len
päť minút pred rokovaním, nevieme sa k tomu vyjadriť. 
Starosta mu na to odpovedal, že pripravil k tomu materiál a bolo možné si ho naštudovať na
OÚ,  prípadne  si  ho  vyžiadať  emailom.  Keďže  v  minulosti  sa  materiál  posielal  spolu  s
pozvánkou, prípadne emailom a aj tak niektorí z poslancov si materiál nepreštudovali, upustil
od toho, keďže  niekedy to predstavovalo  množstvo  papiera a  zbytočné  náklady  pre obec.
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Pozvánku obdržali poslaci už pred týždňom a keď mal niekto potrebu bližších informácii mal
dostatok času sa informovať resp. si vyžiadať materiály z OU.

 
Poslanec p. Šatara vysvetlil,  že  sa  zaoberal  danou  problematikou,  stretol  sa  aj  s
prokurátorom,  ktorý  mu  vysvetlil,  že  ak  chceme  zamedziť  parkovaniu,  máme  to  riešiť
zákonom o cestnej premávke – zákazom státia.
Poslanec p. Šatara sa ďalej vyjadril, že nie je to problém len našej obce, ale aj ostatných obcí
a miest a napr. v LC to vyriešili zákazovými značkami.
Starosta  vysvetlil,  že  umiestnenie  dopravných  značiek  je  nutné  vyriešiť  dopravným
pasportom  obce,  ktorý  musí  schváliť  dopravný  inšpektorát.  Vypracovanie   pasportu  je
pomerne nákladné  a aj dopravené značky sú drahé a preto sa touto roblematikou budeme
zaoberať v budúcnosti.  A pri zákaze státia  občania už nebudú mať možnosť parkovať ani
tých doteraz schválených 48 hodín.

Poslanec  p.  Šatara vyjadril  názor,  aby sme  protestu vyhoveli,  aby  sme  nemali  zbytočné
problémy a náklady na súdne trovy.

Poslankyňa  p.  Pežeľová a  p.  Bolha tiež  vyjadrili  názor,  že  treba  vyhovieť  protestu
prokurátora.

Poslanec p.  Ďalog vyjadril  obavu, že keď aj upravíme  VZN, kto zaručí,  že znova nebude
podaný protest.

Poslanec  p.  Adam mal  otázku, či boli  udelené  nejaké peňažné pokuty v zmysle  platného
VZN, načo mu starosta odpovedal,  že doposiaľ neboli udelené žiadne pokuty a ani nebolo
cieľom dávať pokuty, len chceme zaviesť poriadok v obci.

Potom čo všetci poslanci vyjadrili názor dal starosta hlasovať.

Výsledok hlasovania:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch prerokovalo protest prokurátora č. k. Pd
51/13 zo dňa 17.6.2013 a  

 Vyhovuje protestu prokurátora č. k. Pd 51/13 zo dňa 17.6.2013 ako celku.

 Žiada starostu   obce  Hrnčiarske  Zalužany  zvolať  zasadnutie  obecného
zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch  v prvej  polovici  mesiaca  september
2013  a  predložiť  návrh  VZN  o  dani  z  nehnuteľností,  miestnych  daniach  a
miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a  o  podmienkach  určovania  a
vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok
2013,  ktorý  bude  v  súlade  so  zákonmi  a  ostatnými  všeobecne  záväznými
predpismi.

AD8)   Prerokovanie žiadostí .

     V tomto bode starosta obce predniesol prítomným žiadosť ktorá boli doručená do OZ : 
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     „Pani  Filoména Kováčová žiada o dokúpenie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce a
nachádzajú sa v ich dvore. Jedná sa o nasledovné pozemky: 

 p.č. 1035/601 – 38 m2 vodné plochy,(záhrada za domom smerom k stoke)
 p.č. 1035/701 – 44 m2 vodné plochy (záhrada vo dvore)
 p.č.1035/801   - 42 m2 vodné plochy (hnojisko, záhrada)
 p.č.   824/3      - 39 m2 trvalé trávne porasty

 Jedná sa pravdepodobne o  plochy pod starým korytom potoka, ktoré neboli  vysporiadané.“ 

Poslanec p. Adam  doplnil, o aké pozemky sa jedná a ako boli v minulosti využívané.

„Spôsob predaja:
Keďže  sa jedná  o  malé  pozemky  vo dvore  žiadateľky a tvoria priľahlú plochu,  ktoré
svojim umiestnením a  využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou a  nie sú obcou
využiteľné a  navrhujem uplatniť spôsob predaja podľa § 9A ods. 8 písm. B zákona o
majetku obcí. 
Hlasovanie: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

OZ schvaľuje formu predaja nehnuteľností: 
 p.č. 1035/601 – 38 m2 vodné plochy,
 p.č. 1035/701 – 44 m2 vodné plochy 
 p.č.1035/801   - 42 m2 vodné plochy 
 p.č.   824/3      - 39 m2 trvalé trávne porasty

     vedených na LV č. 385, vo vlastníctve obce, ktoré  nie sú využiteľné obcou, podľa
par. 9A ods. 8 písm. b /zákona o majetku obcí .

Predaj: 
obdobné pozemky sme  schválili predaj za cenu : 

  - p. Kesiarová, p. Málik,p. Balážová – 1,25 EUR/ m2,

Navrhujem cenu 1,25 EUR/m2 – nie je to stavebný pozemok, s tým, že predaj sa uskutoční
za  podmienky  prefinancovania   prepisu  pozemku   kupujúcim  (poplatky,  kataster,
vypracovanie zmluvy)“.

Hlasovanie: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

OZ schvaľuje  predaj parciel:
 p.č. 1035/601 – 38 m2 vodné plochy,
 p.č. 1035/701 – 44 m2 vodné plochy, 
 p.č.1035/801   - 42 m2 vodné plochy,
 p.č.   824/3      - 39 m2 trvalé trávne porasty 
vedených na LV č. 385,  vo vlastníctve obce, ktoré  nie sú využiteľné obcou,  pani
Filoméne Kováčovej, nar. 16.4.1941,  bytom Hrnčiarske Zalužany č.178, za cenu 1,25
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EUR/m2.   Náklady  na   vypracovanie  kúpno-predajnej   zmluvy  a  na  prevod
nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Hrnčiarskych  Zalužanoch  schválilo  hlasovaním   predaj
nehnuteľnosti a predajnú cenu nehnuteľnosti 6/6 väčšinou prítomných poslancov. 

AD 9)   Rôzne

     „a) Prvý pečený vôl v Hrnčiarskych Zalužanoch  -  firma S-OPTIK R.S, nám ponúkla
možnosť bezplatného opekania vola na Hrnčiarskych slávnostiach. Debatovali sme o tom, či
porcie budú zadarmo, alebo za symbolickú cenu. Ja som odporučil,  aby sa platilo  aspoň 1
euro, aby  to niektorí občania – aj z iných obcí – nezneužívali.
Táto firma chce celý výťažok z predaja poskytnúť na určité účely podľa rozhodnutia OZ. Skôr
ako  Vás poprosím o návrhy na použitie výťažku dávam slovo pánovi  Slaninovi, nech nám
povie o zámere viac.“

P.  Slanina  vysvetlil  prítomným,  ako  si  predstavuje  organizáciu  tejto  akcie,  koľko  zhruba
porcii  by  sa  predávalo,  umiestnenie  a  v  prípade,  že  OZ schváli  predaj  porcií,  ako  by  si
predstavoval  darovanie  výťažku  z  predaja.  Požiadal  poslancov,  aby  navrhli  komu  by  sa
výťažok mal darovať a v akej cene by navrhovali predaj.  

Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili najprv k cene a ku gramáži porcii.
Poslanec p.  Ďalog vyjadril názor, že sa mu nepozdáva, že by sa to malo oceniť OZ, aby si
sám organizátor určil cenu a vyslovil obavu, či sa budú predávať výrobky zo zabíjačky tak
ako po minulé  roky. Navrhol,  aby časť výťažku ostala obci a zostatok aby sa rozdelilo  pre
viac subjektov.
Poslanec p. Križo oponoval, že pre obec by sa nemala nechať žiadna časť, skôr urobiť súpis
potencionálnych subjektov a percentuálne medzi ne rozdeliť výťažok.
S týmto návrhom  súhlasil poslanec p. Adam a navrhol 200g porciu za 2 €.

P. Slanina poprosil poslancov, že by sa zamerali len na jeden subjekt, pretože nepredpokladá
veľký výťažok.

Poslanec  p.Šatara  navrhol,  aby sa výťažok venoval  dôchodcom a cenu  a gramáž  nech si
sponzor určí sám, odporučil  však cenu 2 €.

Poslankyňa p.Peržeľová súhlasila  s návrhom 2 € za porciu, avšak si myslí,  že výťažok má
ostať pre obec.

Poslanec p. Križo navrhol porciu o hmotnosti 150 g a cenu 2 €.
Hlasovanie: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch schválilo hlasovaním  predaj cca 150
g  porcií pečeného vola,  porcia sa bude predávať za 2 €. 

Potom starosta predniesol jeho návrhy, komu by odporúčal venovať výťažok z predaja.
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„1. Kaplnka  – klasicistická  kaplnka  z  roku  1825  po  ROEP  podľa  všetkého  prešla  do
vlastníctva obce – viď LV
V kaplnke je oltár z roku cca 1750 – ktorý  je krásny, ale na druhej strane  je v ňom červotoč
a  rýchlo  chátra.  Ak  neurobíme  opatrenia,  podľa  vyjadrenia  odborníka   do  2-3  rokov sa
rozpadne.
Okrem toho sú nutné opravy aj vo vnútri a z vonka kaplnky.
V rozpočte na budúci rok navrhnem vyčlenenie určitej sumy na jej opravu, ale  s oltárom je
potrebné niečo urobiť bezodkladne.

Preto  navrhujem,  aby  na  týchto  slávnostiach  bolo  dobrovoľné  vstupné  použité   opravu
kaplnky a taktiež, aby výťažok z predaja vola bol použitý na opravu oltára.
Ďalšie návrhy:
2. Klub dôchodcov - „denný stacionár“
3. MŠ – sociálne zariadenie, ktoré sú v nevyhovujúcom stave.“

Po  prednesení  návrhov  chcel  p.  Slanina vedieť,  či  sú  už  známe  celkové  náklady  na
rekonštrukciu oltára , na čo starosta odpovedal, že ešte nie, nakoľko sa budú odvíjať od toho,
ako je oltár znehodnotený a to bude známe, len keď sa odkryjú vrchné náterové vrstvy.
P. Slanina  sa zaujímal  aj o to, či máme  človeka, ktorý je  na to fundovaný,  na čo starosta
odpovedal, že vie o človeku, ktorý má na to vzdelanie a dokonca by tieto práce – odstránenie
tých vrstiev a základné ošetrenie oltára robil zdarma.
Poslanec p.Šatara trval na tom, aby sa spravil hrubý odhad a starosta mu opäť zopakoval od
čoho sa to odvíja.
Poslanec p.  Adam podotkol, že je potrebné zachovať tieto pamiatky, lebo v minulosti slúžil
oltár v drevenom kostolíku a  od r. 1882 je umiestnený v kaplnke a rčite si zaslúži, aby sme ho
zachovali.
Starosta poznamenal,  že je  veľmi dôležité,  aby sme  zistili,  kto je  vlastníkom kaplnky a aj
oltára.
Poslanec p.Križo navrhol,  aby sa zriadil  fond na záchranu kaplnky a výťažok by sa zatiaľ
vložil do tohto fondu, na čo p. Slanina reagoval,  že sa mu to zdá najrozumnejšie.  Poslanec
Križo ešte vyjadril názor, že keď by sa to nedávalo na obnovu kaplnky, tak navrhuje venovať
dôchodcom.
S týmto názorom súhlasil aj poslanec p. Šatara, aby sa peniaze zaviazali na daný účel.
Starosta navrhol, aby sa tie peniaze do zistenia vlastníkov kaplnky a oltára nepoužili.
Potom dal hlasovať.

 Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch schválilo  hlasovaním  umiestnenie
výťažku z predaja pečeného vola do účelového fondu na rekonštrukciu oltára v miestnej
kaplnke. V prípade nemožnosti  použitia týchto prostriedkov na tento účel budú tieto
prostriedky venované dôchodcom na opravu  miestnosti k stretávaniu.

b)   Eurofondy     –  starosta informoval poslancov o súčasnej situácii s Eurofondami.  Aj keď z
pohľadu  eurofondov   je  toto  „hluché“  obdobie,  pripravujú  sa  zaujímavé   výzvy  z
ENVIROFONDU:
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 ak nám neschvália vlaňajšie žiadosti na pokračovanie 1. etapy  kanalizácie a rozšírenie
ČOV, tak ich  s Vaším súhlasom zopakujeme.

 Pripravujú sa nové zaujímavé výzvy z ktorých som vybral tie, ktoré by boli podľa mňa
pre nás vhodné: 

a)  separácia  a  zhodnocovanie  biologicky  rozložiteľného  odpadu  (BRO)  –  výstavba
kompostoviska, drvič, štiepkovač, traktor, vlečka, nakladač...
b)  program  na  zlepšenie  energetickej  hospodárnosti  budov –  zateplenie  obvodových
múrov , strechy – budova OÚ, MŠ.
V  tejto  chvíli  ešte  nie  sú  jasné  všetky  podmienky,  predpokladaný  termín  uzávierky  je
31.10.2013.“
Starosta požiadal poslancov o názor či sa pustiť do prípravy týchto projektov a v tom prípade
vyčísli  približné  náklady na projekty a na ďalšom OZ by bolo potrebné schvaľovať zmenu
rozpočtu a podanie príslušných žiadostí.

Poslanec p.Šatara sa vyjadril,  že pokiaľ ide o enviroprojekty,   má starosta plnú dôveru a
kompetenciu  na  podávanie  tajkýchto  projektov,  o  čom sme  hovorili  už  v  minulosti.   Z
hľadiska  prijatého  zákona  o  odpadoch  by  bolo  vhodné  riešiť  kompostovisko  cez  tieto
projekty.

Poslanec p.Adam podotkol, že zatepľovanie  budov je  potrebné a mal otázku, či v prípade
zriadenia kompostoviska by bol zvoz na kompostovisko spoplatnený. Starosta mu odpovedal,
že v tejto chvíli to ešte nie je známe, ale nepredpokladá spoplatnenie takéhoto zvozu.

Poslanec p. Ďalog súhlasil so zriadením kompostoviska, avšak podotkol, že by sa mala zistiť
cena projektov a ich priechodnosť. 

Poslanci   Bolha a Peržeľová súhlasili  s podaním projektov na zriadenie  kompostoviska a
zateplenie budov. 
Poslanec Križo súhlasil s projektom na kompostovisko.

c)  Detské  ihrisko –  starosta informoval  prítomných  o situácii  ohľadne  detského  ihriska.
Nakoľko je  v rozpočte na DI vyhradená suma 3 000 eur,  dal vypracovať 3 ponuky,  ktoré
predložil na posúdenie poslancom. Jednotlivé časti detského ihriska musia byť certifikované.
Realizovali  by sme  to koncom augusta resp.  v septembri – v prípade pozitívneho   vývoja
príjmov. 

Poslanec p.Šatara informoval, že na základe jeho skúseností certifikované musia byť len tie
časti, na ktorých sa šmýkajú a hojdajú, takže konštrukcia by mohla byť drevená a teda by sa
mohla  riešiť  v našej  réžii.  Uviedol,  že tieto  skúsenosti má  z realizácie  detského ihriska  v
Lučenci na ktorom participoval.
Starosta  reagoval,  že toto je pre neho nová  a pozitívna informácia. Preto zmeníme prístup,
drevené časti DI si vyrobíme  sami a dokúpime certifikované komponenty a tým za tie isté
peniaze urobíme oveľa viac. 

AD 10) Diskusia.

     Do diskusie  sa prihlásila  p. Ing. Václaviková, ktorá požiadala poslancov o plnenie  si
nahlasovacej  povinnosti voči obci z  pohľadu zmeny zdravotnej poisťovne,  PN a podobne.
Takéto nenahlásenie podstatných  informácii   spôsobuje administratívne problémy.  
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Poslanec  p.Bolha predložil  zápisnicu  zo  zasadnutia  kultúrnej  komisie,  kde  sa  rozoberala
situácia okolo Hrnčiarskych slávností.
Starosta informoval,  že tento rok by už malo  byť  ozvučenie   vyriešené, nakoľko objednal
profesionála z Lučenca a nemal by už  byť problém s mikrofónmi. Základná a materská škola
pripravia  program spoločne.  Privítal  by,  keby  znova  moderovala  Lenka  Peržeľová.  Mal
otázku na poslanca Bolhu, či dali nejaké návrhy na osoby, ktoré majú byť ocenené, na čo mu
poslanec Bolha odpovedal, že je to uvedené v zápisnici.

Do diskusie  sa prihlásil   občan p.  Marek  Potocký, ktorý sa zaujímal  o program slávnosti.
Starosta mu podrobne opísal plánovaný priebeh slávnosti, akí hostia sú pozvaní.

Poslanec p. Križo mal otázku, čo v prípade zlého počasia. 
Starosta odpovedal, že obec zakúpila   váčší altánok, pod ktorým budú skrytí  účinkujúci ak
bude len drobný dážď. Len v krajnom prípade, ak by bol nejaký silný lejak by sa  vystúpenia
museli presunúť do sály obecného úradu.

AD 11) Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ

     V tomto bode Ing.Zuzana Václaviková 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 12) 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 :

Katarína Peržeľová

Ing. Ján Adam

Ing.Branislav Nociar
     starosta obce    
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Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 03/ 2013
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch,  ktoré  sa konalo
dňa 17.07.2013 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

14.6.2013.

      2. Správu o činnosti obecného úradu.

B/ Schvaľuje :
1. Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
2. Vyhovieť protestu prokurátora č. k. Pd 51/13 zo dňa 17.6.2013 ako celku.

3. Formu predaja nehnuteľností: 

 p.č. 1035/601 – 38 m2 vodné plochy,
 p.č. 1035/701 – 44 m2 vodné plochy 
 p.č.1035/801   - 42 m2 vodné plochy 
 p.č.   824/3      - 39 m2 trvalé trávne porasty

     vedených na LV č. 385, vo vlastníctve obce, ktoré  nie sú využiteľné obcou, podľa
par. 9A ods. 8 písm. b /zákona o majetku obcí .

4. Predaj parciel:
 p.č. 1035/601 – 38 m2 vodné plochy,
 p.č. 1035/701 – 44 m2 vodné plochy, 
 p.č.1035/801   - 42 m2 vodné plochy,
 p.č.   824/3      - 39 m2 trvalé trávne porasty 
vedených na LV č. 385,  vo vlastníctve obce, ktoré  nie sú využiteľné obcou,  pani
Filoméne Kováčovej, nar. 16.4.1941,  bytom Hrnčiarske Zalužany č.178, za cenu 1,25
EUR/m2.   Náklady  na   vypracovanie  kúpno-predajnej   zmluvy  a  na  prevod
nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

5.   Umiestnenie výťažku z predaja pečeného vola do účelového fondu na rekonštrukciu
oltára  v miestnej  kaplnke.  V prípade  nemožnosti  použitia  týchto prostriedkov na
tento  účel  budú  tieto  prostriedky  venované  dôchodcom  na opravu   miestnosti  k
stretávaniu.

C/ Žiada:  
     1. Starostu  obce  Hrnčiarske  Zalužany  zvolať  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  v

Hrnčiarskych Zalužanoch v prvej polovici  mesiaca  september  2013 a predložiť  návrh
VZN o  dani  z  nehnuteľností,  miestnych  daniach  a  miestnom poplatku za  komunálne
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odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce
Hrnčiarske Zalužany na rok 2013, ktorý bude v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne
záväznými predpismi.

Ing.Branislav Nociar
     starosta obce    
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