
          Obec Hrnčiarske Zalužany

     Z Á P I S N I C A  6/2013 (20/2010-2014)

 napísaná  zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v   Hrnčiarskych  Zalužanoch (ďalej
len OZ),  ktoré  sa konalo   dňa  13.12.2013 o 16.45 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

Ospravedlnení:
Katarína Peržeľová

Hostia:
Ondrej Melich 

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  4, čo je nadpolovičná väčšina a
teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.“  Poslanec Vladimír Ďalog a
Peter Szöke sa dostavili na rokovanie od bodu  8.
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AD3)    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Ing. Branislav Nociar starosta obce určil:
Za zapisovateľku určujem pracovníčku OÚ p. Ing. Zuzanu Václavikovú.
Za overovateľov: p. Rastislava Bolhu a p. Pavla Križa

AD4)      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 15.11.2013.
6.   Správa o činnosti obecného úradu.
7.   Interpelácie poslancov. 
8.   Schválenie rozpočtu obce na rok 2014.
9.   Prerokovanie žiadostí .
10. Schválenie VZN 03/2013, o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady a  o podmienkach určovania a vyberania
dane a miestneho poplatku  na území  obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2014.

11. Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.
15. Záver. 

Nikto z prítomných nemal návrhy na zmenu, resp doplnenie  navrhnutého programu, preto dal
starosta hlasova, aby zasadnutie prebiehalo podľa navrhnutého programu.
Výsledok hlasovania:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

OZ schválilo program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

AD5)  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa
15.11.2013 

     V tomto bode vystúpil Ing. Branislav Nociar starosta obce a informoval prítomných o
plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :
„Bod  B/3 -  Schválené  VZN  o  spôsobe  náhradného  zásobovania  vodou,  náhradného
odvádzania odpadových vôd  a  o  zneškodňovaní  obsahu  žúmp  podľa  miestnych
podmienok na   území   obce Hrnčiarske Zalužany – VZN bolo zverejnené zákonným
spôsobom a zaslané na prokuratúru.
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Bod  B/4  -  Žiadosť  spoločnosti   RS  NET  s.r.o.  Rimavská  Sobota  o  umiestnenie
technologického zariadenia  na  bezdrôtový   prenos  internetu  na  dobu  určitú  do
31.12.2016 – schválenie žiadosti  bolo oznámené žiadateľovi.

Bod B/5 -  Poskytnutie  finančného príspevku pre Slovenský  červený kríž   na  podujatie
odovzdávania  plakiet  vo  výške  30,-  Eur –  schválená  suma   bola  odoslaná  žiadateľovi.
Podujatie sa uskutočnilo  10.12.2013 – a obidvaja naši občania: B. Bakša a M. Babarík sa na
ňom zúčastnili. 

Bod B/6 - Zápis stavby – kaplnky nachádzajúcej sa na obecnom pozemku p. č.  656  do
katastra nehnuteľností: vlastník obec Hrnčiarske Zalužany a súčasne po zápise kaplnky na LV
obce,  jej  zápis,  ako  aj  zápis  v  nej  nachádzajúceho  sa  oltára do  majetku  obce  Hrnčiarske
Zalužany – zatiaľ som sa k tomu nedostal, budeme to riešiť až v ďalšom roku. 

Bod B/8 -  Umiestnenie kamerového systému v obci Hrnčiarske Zalužany a monitorovanie
verejných priestranstiev – spoločnosť  ADASKO - pracuje na zmluve a po jej podpise budú
kamery namontované .

Bod B/9 - Zápis do kroniky obce za rok 2012 v zmysle návrhu kronikára obce s úpravami,
ktoré budú  zapracované  do  konečného  znenia  – zmeny  boli  zapracované  a  následne  bol
vykonaný zápis do kroniky.“ 

Uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 15.11.2013 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:

„Obdobie od minulého OZ doteraz sa nieslo  v znamení príprav rozpočtu, Mikuláša a konca
roka:
 -  Mikulášsky večierok -  konal sa dňa 6.12. - program bol veľmi zaujímavý,  sála pekne
vyzdobená.  Vystúpili  deti zo  ZŠ,  MŠ a na  záver  pri  odovzdávaní  balíčkov aj  Hrnčiarka.
Opätovne chcem oceniť, všetkých, ktorí sa podieľali na príprave programu, pretože bol naozaj
veľmi pekný.
-  Espresso –  už  sa  podarilo  dokončiť  výmenu  radiátorov  –  musíme  opraviť  steny  za
radiátormi   a  natrieť  ich.  Doplnili  sme  aj  radiátor  na  WC,  kde  nebol  žiadny  a  prerobili
teplovodné vedenie  v bývalej  miestnosti na stolný tenis,  kde by sme  na budúci rok chceli
urobiť  dennú miestnosť pre dôchodcov.
- Silvester – v spolupráci s Červeným krížom pripravujeme koncoročný program. 31.12  bude
silvestrovská zábava : začiatok o 20.00 hod., vstupné 12 € vrátane konzumu, bude aj tombola
a o polnoci – tak ako vlani – bude ohňostroj. Hrať bude skupina MTM Revúca. Vstupenky je
možné zakúpiť na obecnom úrade, alebo u p. Elznicovej.
- Výberové konanie na dodávku plynu – ku koncu roka nám končí zmluva  na dodávku
plynu. Podľa zákona o VO bolo  potrebné urobiť prieskum trhu. Oslovili sme 4 spoločnosti, z
ktorých nám ponuku poslali:  SPP, RWE a MAGNA.  Najlepšiu ponuku dalo RWE a teda v
r.2014 nám bude dodávať plyn  táto spoločnosť.  Týmto výberovým konaním by sme  mali
ušetriť na plyne cca 1500EUR, ale úspora závisí aj od cien, ktoré určí URSO za distribúciu.  
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- Klzisko  – využili  sme  suchý polder v  časti Súdraž – prepojili  sme  zalužiansky potok s
poldrom rúrou (so zátkou) a čiastočne sme ho napustili.
- Osvetlenie – dnes sme dokončili opravy osvetlenia, malo by byť v poriadku v celej dedine.
V budúcnosti by však bola potrebná komplexná rekonštrukcia resp. nové osvetlenie – napr.
LED tak, aby sme prekryli slabšie osvetlené miesta a v dlhšom horizonte šetrili aj energiu.
- Prevádzkovanie  pohrebiska  -  na základe  podnetu pána  poslanca  Šataru som sa  začal
zaoberať touto problematikou.  Podarilo sa mi skontaktovať s firmou  ARCHA P.S. Kalinovo,
ktorá má oprávnenie na prevádzkovanie pohrebiska. Keďže veci majú robiť odborníci chcem
s ňou uzavrieť zmluvu o prevádzkovaní,  s tým že činnosti ako  výkop hrobu, pochovávanie
resp. exhumácia bude môcť vykonávať len táto firma, iní len  po dohode s ňou.  Tým preberú
zodpovednosť za  umiestnenie hrobov. Taktiež budú viesť súvisiace evidencie.  My budeme
musieť schváliť  prevádzkový poriadok pohrebiska. Ďalej urobiť evidenciu hrobových miest
(geometrický plán), ako aj plán nových hrobových miest – a táto firma bude zodpovedať za
jeho dodržiavanie.  
Kosenie,  údržba cintorína a DS zostane na nás.  Za tieto činnosti firma  nebude  požadovať
žiadnu odplatu. -  viac v diskusii.

AD7)   Interpelácie poslancov  

   V tomto bode starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby predniesli svoje interpelácie.
Poslanec  p.  Bolha požiadal   starostu,  aby  sa  pripravili  prostredníctvom plagátov a  tabúľ
upozornenia pre občanov obce, aby vlastnú pyrotechniku púšťali len na vyhradenom mieste,
aby nedošlo k nejakým zraneniam. Starosta na to odpovedal, že sa poradí  s právnikom , ako
by sa táto problematika dala ošetriť.
Poslanec p.  Šatara upozornil,  že opäť sa v  Harasti tvorí nelegálna skládka, takže by bolo
vhodné umiestniť tam fotopascu a pracovníci MOS by mohli vyčistiť túto skládku.
Starosta  odpovedal,  že  momentálne  sa  fotopasca  využíva  na  monitorovanie  vianočného
stromčeka, nakoľko sme zaznamenali  niekoľko krádeži žiaroviek z osvetlenia.  Momentálne
sme  kúpili  nové  osvetlenie,  takže  fotopasca  sa  môže  využiť  na  monitorovanie  týchto
priestorov.
Poslanec p. Šatara ešte poznamenal, že pokiaľ sa nájde vinník a nebude potrestaný vysokou
pokutou, nezbavíme sa zakladania takýchto skládok.
Občan p. Melich navrhol, aby sa tam umiestnili aspoň tabule, ktoré by upozorňovali na zákaz
zakladania nelegálnych skládok.
Poslanec p. Šatara a starosta odpovedali, že zákazové tabule v tomto prípade nepomôžu. 

Poslanec p. Šatara sa opýtal, čo je nové v rokovaniach s obcou Sušany týkajúcich sa zámeny
častí katastrov.

 Starosta odpovedal, že rokoval so starostom Sušian a vysvetlil, čo všetko bolo v tomto smere
vykonané.  Obec  investovala  do  výkupu  pozemkov,  ktoré  boli  vedené  ako  trvalé  trávne
porasty  a  predali  sa  ako  stavebné  pozemky.  Na  týchto  pozemkoch  boli  zvedené  všetky
inžinierske siete na naše náklady. 

Starosta obce Sušany nemal výhrady k zámene pozemkov, ale obecné zastupiteľstvo to zatiaľ
neschválilo. V  rokovaniach sa bude pokračovať.  Ak obec Sušany zamietne možnosť zámeny
ponúkneme im na predaj naše investície (cesty, siete), ktoré stáli našu obec cca 16000EUR.
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Poslanec p. Šatara mal otázku na starostu, prečo uvažuje s prevádzkovaním pohrebiska práve
s firmou ARCHA P.S. Kalinovo, či by nebolo lepšie robiť to naďalej vo vlastnej réžii.

Starosta odpovedal,  že v  tomto prípade  daná  firma  má  odbornú spôsobilosť  a  dajú  sa do
poriadku veci spojené s touto problematikou, ako je napr. evidencia hrobových miest a pod. A
rozhodne bude v zmluve výpovedná doba 1 mesiac,  takže ak sa poplatky za služby zvýšia
vieme vypovedať zmluvu.

Poslanec p.  Križo navrhol, aby sa zmluva uzavrela na dobu určitú a ak je to seriózna firma,
určite s tým nebude mať problém. To, že by to bolo uzavreté na dobu neurčitú považuje za
riziko.
Starosta odpovedal, že nemá s tým nijaký problém  a teda bude rokovať o dobe určitej a do
budúcnosti sa ukáže aká bude spolupráca s touto firmou.

Poslanci OZ zobrali interpelácie poslancov na vedomie.

AD8) Schválenie rozpočtu obce na rok 2014 

       V tomto bode najprv starosta oboznámil prítomných s hlavnými položkami:
BEŽNÝ ROZPOČET:

Správa obce -  výdavky sú plánované cca na úrovni tohto roka, 
- kancelárske zariadenie  – kanc. starostu – nové stoly stoličky a sedacia súprava  - toto sme
plánovali už od začiatku obdobia a je to potrebné urobiť.  Sedacia súprava   bude presunutá
dôchodcom, kde potrebujeme kúpiť ešte malú kuchynskú linku,
- prevádzkové stroje – nový krovinorez – staré sú už poruchové, vyššie náklady,
- opravy budov  – spoločenské centrum – pingpongová miestnosť, WC, sprcha, dôchodcovská
miestnosť,  chodba,  dielňa,  opravy  striech,  cintorín  schody,  obecný  úrad  WC  pacienti,
podlahy....... 
- členské príspevky – mikroregión Rimava – Rimavica, MAS Malohont viac v bode  rôzne.
  

Ochrana ŽP -  §50 j – od apríla do decembra sme počítali v rozpočte so 6 pracovníkmi.
MŠ – mimo  bežných  výdavkov počítame  so  sumou  1000€ na interiérové vybavenie  a

500€ na počítač.
ZŠ – do vybavenia išlo v posledných rokoch dosť prostriedkov, teraz je výbava dostatočná

preto nerátame s nárastom rozpočtu.

Kapitálový rozpočet:
 podané projekty – ČOV, kanalizácia,
 nákup pozemkov(1300) - Parobek,
 prípravná  dokumentácia  (2500)  –  nové programovacie  obdobie  a preto bude nutné

vytvoriť  zmysluplný  „zásobník  projektov“,  aby  sme  boli  pripravení  na  jednotlivé
výzvy – KD, oddychová zóna, kompostovisko....  

Po rozprave a pripomienkach sa starosta opýtal poslancov, či niekto navrhuje nejakú zmenu
navrhnutého rozpočtu. Keďže nikto nenavrhol nijakú zmenu dal hlasovať za rozpočet obce na
rok 2014 podľa predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
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OZ schvaľuje rozpočet na rok 2014 vnavrhnutom znení.

Schválený rozpočet tvorí prílohu č.1 k tejto zápisnici

AD 9)  Prerokovanie žiadostí.  
 
 Neboli žiadne podané žiadosti.

AD10)  Schválenie VZN 03/2013

Poslanci rokovali o predloženom  návrhu VZN, ktorý bol riadne zverejnený a pripomienky
občanov neboli žiadne.
Poslanec  p.  Bolha navrhol,  aby sa zmenili  poplatky za prenájom verejného  priestranstva,
napr. pri Hrnčiarskych slávnostiach. Navrhol, aby predajné stánky platili za prenájom 10 € a
stánky poskytujúce reštauračné služby 20 €.
Starosta dal  hlasovať  o  navrhnutej  zmene  vo  VZN:  „  Kto  je  za  uvedený  návrh,  teda za
umiestnenie predajného stánku počas kultúrnych podujatí v obci 10 € a za umiestnenie stánku
poskytujúceho reštauračné služby počas kultúrnych podujatí 20 €.

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

Po  diskusii  k  predloženému  VZN  dal  starosta  hlasovať  za  predložený  návrh  VZN  so
schválenou vyššie uvedenou zmenou.
Výsledok hlasovania:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

OZ schválilo  VZN č.  3/ 2013 o dani z  nehnuteľností,  miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a
vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany s úpravami.

Schválené VZN tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

AD11) Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov

Poslanec  p.  Šatara  mal  otázku,  prečo  sme  z  návrhu   poplatkov  vypustili  poplatok  za
umiestnenie  kolotočov, na čo starosta reagoval,  že pri takýchto akciách ako sú Hrnčiarske
slávnosti máme problém zohnať tieto atrakcie a keby sme ešte pýtali poplatky s tým spojené,
nebol by nik ochotný prísť.
Poslanec p. Šatara navrhol zvýšiť poplatok za zapožičanie požiarneho rebríka na celý deň na
5 EUR, na čo starosta reagoval, že 5 EUR sa mu zdá príliš veľa.
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Poslanec p.  Ďalog navrhol,  aby sme preverili  v akom stave sa rebrík nachádza, či je možné
zvýšiť poplatok za zapožičanie.
Poslanec p. Križo poznamenal,  že ak je v zlom technickom stave nemali  by sme ho vôbec
požičiavať, aby sme v prípade nejakého úrazu nemali problémy.
Poslanec p. Šatara navrhol, aby sme ho dali zrekonštruovať a zvýšili poplatok  na 5 EUR.
Poslanec p. Adam mal otázku, či podlieha tento rebrík kontrole.
Starosta odpovedal,  že určite áno. Navrhol,  že preverí s bezpečnostným technikom, ako by
sme ošetrili zapožičiavanie rebríka, aké podmienky musí rebrík spĺňať z hľadiska bezpečnosti,
či je potrebná jeho rekonštrukcia, takže nateraz navrhol vypustiť tento poplatok.
Dal preto hlasovať o tomto návrhu:

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

Následne dal hlasovať o návrhu poplatkov na rok  2014 s vyššie uvedenou zmenou.

Výsledok hlasovania:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

OZ schválilo sadzobník ďalších miestnych poplatkov podľa  návrhu s vyššie uvedenou
schválenou zmenou. 
Sadzobník tvorí prílohu č.3 k tejto zápisnici

A12)   Rôzne .

1. Obecný večierok pre zamestrnancov obce a poslancov bude dňa: 27.12.2013 o 16:30 hod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Odmeny poslanci, kronikár
„ Odmeny – podľa Zásad odmeňovania Vám budú vyplatené odmeny za zasadnutia OZ,  za
komisie  a  finančné  čiastky odmien   môžu byť   navýšené, zohľadňujúc finančnú  situáciu
obce,   o sumu  podľa rozhodnutia  Obecného  zastupiteľstva v Hrnčiarskych  Zalužanoch  o
koncoročnú odmenu za vykonanú prácu v danom roku.

V tomto roku bolo 6 OZ. Zastupiteľstva boli dlhé, veľa vecí prerokovaných a teda si zaslúžite
odmenu“.
Starosta navrhol koncoročnú odmenu pre poslancov vo výške 200 EUR brutto, ktorá  bude
odstupňovaná podľa reálnych účastí na OZ. 
Výsledok hlasovania:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

---------------------------
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„Kronikárovi bola vlani za prácu na kronike vyplatená odmena 160€

Poprosím p. kronikára, aby nám priblížil čo všetko ako kronikár robí.
Poslanec p. Adam v krátkosti opísal svoju činnosť kronikára.
Starosta navrhol, aby sa kronikár zúčastňoval viacerých akcií napr. Mikuláš, vatra , čím by sa
zvýšila hodnovernosť záznamov do kroniky a navrhol odmenu pre kronikára za rok 2012 130
€  a zároveň poprosil o návrhy na výšku odmeny.
Poslanec p. Ďalog navrhol odmenu 150 €, nakoľko to robí vo voľnom čase a je chvályhodné,
že je ešte niekto ochotný to robiť.
Viacerí poslanci boli za zachovanie minuloročnej odmeny,  preto sa hlasovalo za odmenu 160
€.

Výsledok hlasovania:
ZA: 5
PROTI:
ZDRŽAL SA: 1

OZ schválilo odmenu kronikárovi za rok 2013 vo výške 160EUR brutto .

-------------------------------------------------------------------------------------------------
3. MAS Malohont 

Terajší stav: 
 -  Mikroregión Suchánska dolina   - neaktívny.
 -  MAS Hornohrad (PT, Uhorské, Cinobaňa, Kalinovo, Málinec, V.Ves, H.Ves, Ozdín,
Mládzovo...) :  nie sme členovia, len úzenie obce bolo pričlenené do stratégie. Hornohrad
nebol pri programe LEADER úspešný. Členské neplatíme.
 -MAS MALOHONT (z okolia Ožďany, Sušany, Kokava, Utekáč, Hrachovo ...): je jeden z
nejaktívnejších MAS. V leadri boli úspešní a obce, ktoré  sú členmi mohli podávať projekty
na dotácie z eurofondov. Napr. Sušany získali cca  6 násobne viac  ako zaplatili na členskom.
Členské je vysoké 1,35 € na občana  v MAS (1150€) a do mikroregiónu (Rimava-Rimavica)
obdobne.  Výhodou je, že len časť z týchto zdrojov ide na prevádzku a stratégiu a zvyšok je
rozdeľovaný na projekty obciam a združeniam združeným v MAS.

Historicky obec patrí do regiónu Malohont a tak napriek tomu, že už majú dosť členov radi by
nás prijali za člena. Ide nové programovacie obdobie a tak teraz máme možnosť zmeny MAS.
Teraz Vás len informujem o možnostiach, aby sme sa vedeli začiatkom budúceho roku
rozhodnúť.
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Kniha nášho rodáka – s radosťou a hrdosťou Vás chcem poinformovať o tom, že náš rodák
a  bývalý  občan  Ján  Babarík  ml..  po  vydaní  rôznych  úspešných  poviedok  -  vydal  vo
vydavateľstve IKAR svoju prvú knihu: PÁLENIE MOSTOV. 

AD 13)   Diskusia

Nikto z prítomných sa nezapojil do diskusie.
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AD 14) 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 16) Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci poďakoval všetkým za účasť a  za
prácu pre obec v r.  2013.   Obecné zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené.
Ďalšie plánované zasadnutie OZ je na deň 7.3.2014.

Zapísala : Ing. Zuzana Václaviková 

Overovatelia :

Pavol Križo

Rastislav Bolha

Ing.Branislav Nociar
     starosta obce    
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Obec Hrnčiarske Zalužany

                           Uznesenie č. 06/ 2013
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch,  ktoré  sa konalo
dňa 13.12.2013 o 16.45 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :

1.  Kontrolu  plnenia   uznesenia  zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva,  konaného  dňa
15.11.2013.

2. Správu o činnosti obecného úradu.

3. Interpelácie poslancov.

B/ Schvaľuje :
1. Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

2. Vypustenie  z  poplatkov  zapožičiavanie  požiarneho  rebríka  do  doby,  kým  s
bezpečnostným technikom nebudú prerokované podmienky zapožičiavania z hľadiska
bezpečnosti , prípadne do vyčíslenia nákladov na jeho opravu .

3.  Sadzby ďalších miestnych poplatkov.

4. Rozpočet na r. 2014 v navrhnutom znení.

5. Obec nebude účtovať v programovom rozpočte počnúc rokom 2014.

6. VZN č. 3/ 2013 o dani z nehnuteľností,  miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania
dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany s úpravami.

7. Odmeny  poslancom  Obecného  zastupiteľstva  vo  výške  200  EUR  brutto  s
odstupňovaním podľa reálnych účastí na zasadnutiach obecného  zastupiteľstva.

8. Odmenu kronikára obce za rok 2013 vo výške 160 EUR brutto. 

C/  Požaduje   

1. Od ekonómky obce pripraviť  údaje  o spotrebe plynu   podľa jednotlivých  stredísk  -
spotreba v MŠ, ZŠ a Obecný úrad.

Ing. Branislav Nociar
     starosta obce    
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