
          Obec Hrnčiarske Zalužany

     Z Á P I S N I C A  1/2014 (21/2010-2014)

 napísaná  zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v   Hrnčiarskych  Zalužanoch (ďalej
len OZ), ktoré sa konalo  dňa  7.3.2014 o 17.30 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

Ospravedlnení:
Peter Szöke
Hostia:
Ondrej Melich 
Ing. Jolana Markotánová

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

      Starosta skonštatoval, že z celkového počtu všetkých poslancov 7 je prítomných 5 , čo je
nadpolovičná  väčšina  a teda,  že obecné zastupiteľstvo je  spôsobilé  rokovať  a uznášať sa.
Poslanec Vladimír Ďalog  sa dostavil na rokovanie od bodu  7.
ospravedlnení:  Szöke
neospravedlnení: - - - 

AD3)     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta určil:
za zapisovateľku  pracovníčku OÚ p. Ing. Zuzanu Václavikovú,
za overovateľov zápisnice:   p. Katarínu Peržeľovú, p. Miroslava  Šataru.
AD4      Schválenie programu  zasadnutia OZ
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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 13.12.2013.
6.   Správa o činnosti obecného úradu.
7.   Interpelácie poslancov.
8.   Informácia o plnení rozpočtu za rok 2013.
9.   Správa kontrolóra obce za 4. štvrťrok 2013.
10. Zaradenie obce do územia pôsobnosti  MAS (miestna akčná skupina) pre obdobie 2014-
2020.  
11. Prerokovanie žiadostí .
12. Prerokovanie platu starostu pre rok 2014, podľa  zákona 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a

dopĺňa zákon 253/1994 Z.z.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.
16. Záver.

 K navrhnutému programu nemal nikto z prítomných poslancov žiadne pripomienky, návrhy
na zmenu, resp. doplnenie navrhnutého programu.

Výsledok hlasovania:
ZA: 5
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
OZ schválilo  program zasadnutia podľa návrhu.

AD5)    Kontrola  plnenia  uznesení  zo  zasadnutia  OZ  konaného   dňa
13.12.2013

     V tomto bode vystúpil Ing. Branislav Nociar starosta obce a informoval prítomných o
plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :
„Bod  B/2 –  Vypustenie  poplatkov  za  požiarny  rebrík do  doby,  kým  s  bezpečnostným
technikom nebudú prerokované podmienky zapožičiavania z hľadiska bezpečnosti, prípadne
do vyčíslenia nákladov na jeho opravu.
Prerokujeme v bode rôzne.

Bod  B/4  –  Schválený  rozpočet   na  rok  2014 –  bol  zverejnený  zákonným spôsobom a
postupujeme podľa neho.

Bod B/5 - Obec nebude účtovať v programovom rozpočte počnúc rokom 2014 -  podľa
najnovšej informácie platí, že keď sme schválili  takéto uznesenie pred účinnosťou novely
zákona o rozpočtových pravidlách (14.12.2013) v takom prípade je neplatné a musíme ho
schváliť ešte raz (viac v bode 8).

Bod B/6 – schválené  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  – zverejnené
zákonným spôsobom účinné od 1.1.2014, postupujeme podľa neho.
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Bod B/7 – Schválené odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 200 EUR brutto
s odstupňovaním podľa reálnych účastí na zasadnutiach obecného  zastupiteľstva – vyplatené
v mesiaci  január.

Bod B/8 – Schválená  odmena  kronikára obce za rok 2013  vo  výške  160 EUR brutto  –
vyplatená v januári 2014.

Iné:
-   Požiadavka na  informácie o spotrebe plynu poslancom -  bola poslaná spolu s pozvánkou.
-  Umiestnenie kamerového systému v obci Hrnčiarske Zalužany a monitorovanie verejných
priestranstiev  –  spoločnosť   ADASKO  –  sa  rozhodla  si  zriadiť  kanceláriu  v  RS  a  tam
umiestni prezentačné kamery  – teda nie  u  nás.  Sĺúbili  nám však bezplatné  vypracovanie
projektu na kamerový systém v obci a keď bude vyhláserná výzva na dotáciu použijeme ho “.

Uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 13.12.2013 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:
 „- Nájomné zmluvy –  zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku boli dodatkované a cena
nájomného bola zvýšená  o 1,4, % - teda o výšku inflácie za rok 2013.
 - Silvestrovská zábava s ohňostrojom  – organizovala ju   miestna organizácia Červeného
kríža v spolupráci s  obcou. Bolo  to   vydarené podujatie  a  pravdepodobne budeme v tom
pokračovať aj v ďalších rokoch.
 -   Zápis stavby  – kaplnky nachádzajúcej sa na obecnom pozemku p. č.  656  do katastra
nehnuteľností a zápis do majetku obce. Postup je nasledovný:
Geometrický plán, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla  a žiadosť o zápis do katastra. Už
som aj zadal vypracovanie GP,  keď sa ozval  p.  farár s  tým,  že našiel v dokladoch to,  že
kaplnka  je  cirkevná.   Absolvoval  som s  ním rokovanie,  kde  mi  predložil  doklady,  ktoré
potvrdzujú,  že  kaplnka  bola  niekedy  v  minulosti  cirkevná.  Z  týchto  dokladov  súčasne
vyplynulo,  že  cirkev pravdepodobne nepožiadala o  jej  vrátenie v  reštitúcii,  resp.  došlo  k
nejakej chybe v katastri  a tak  v súlade s platnými zákonmi bol pozemok pod ňou v minulosti
prevedený  na obec. P. farár si to preverí na Správe katastra Poltár  -  do tej doby počkáme so
zápisom tejto  stavby do majetku obce.

 Opravy majetku:
Espresso – už sa podarilo dokončiť, je potrebné len zakúpiť dvere.

WC – obvodný lekár pacienti  – začali sme s rekonštrukciou. Zásteny boli odstránené,
murujú sa priečky, následne prebehnú  vysprávky stien a obklady dlažbou.

Denná miestnosť pre dôchodcov – zakúpili sme kuchynskú linku, prerobili vodu, elektrinu,
kúrenie,vyspravili  omietky.  Ešte  je  potrebné  vymeniť  okná,  urobiť  podlahu  (linoleum),
vymaľovať, zakúpiť radiátory a zariadiť nábytkom.

Dom smútku – napriek lepeniu strechy došlo v zime  k jej vážnemu poškodeniu. Preto sme
pristúpili ku  komplexnému  prelepeniu  celej  hlavnej  strechy(nad  pohrebnou  miestnosťou)
asfaltovými  SBS  pásmi.  Robí  to  firma  DAVSTAV,  s  rozpočtom 995  EUR  a  10  ročnou
zárukou. Potom pristúpime k  vymaľovaniu pohrebnej miestnosti a neskôr chceme pristúpiť,

3



na základe požiadaviek občanov  k zriadeniu toaliet, zavedeniu vody a pravdepodobne aj k
obkladu schodov.
  
Miestnosť pre  stolný tenis -  už je prakticky hotová, teraz robíme  sociálne zariadenia a
následne uvedieme do prevádzky.

Prevádzkovanie pohrebiska, informačná bezpečnosť, bezpečnostný projekt, CO:
Pohrebisko: – na minulom OZ sme preberali problematiku správy pohrebiska a ponuku firmy
ARCHA P.S. Kalinovo. Po podrobnom preštudovaní zmluvy som zistil, že v nej nie sú veci,
ktoré by mal robiť prevádzkovateľ,  resp. niektoré povinnosti sú prevedené na obec. Čiže je
pre obec nevýhodná  - tak som ju nepodpísal.
Potrebujeme  odborne  spôsobilú  osobu,  ktorá  nám  vypracuje   prevádzkový  poriadok
pohrebiska, ďalej urobí evidenciu hrobových miest (geometrický plán), ako aj plán nových
hrobových miest  a  bude viesť evidenciu. Budeme potrebovať aj informačnú tabuľu, na ktorej
bude zverejnený prevádzkový poriadok.
Skontaktovali sme sa s p. Ing. Nosáľom, ktorý má odbornú spôsobilosť na:  BOZP, ochranu
pred požiarmi, ochranu osobných údajov, CO, správa pohrebísk.
Doteraz nám bolo  dodávateľsky    zabezpečované : CO, BOZP a OPP.
v cene 40€ mesačne (Oos.ú,  správa pohrebiska – nebola zabezpečovaná).   S  ním sme sa
dohodli  na  paušálnej  úhrade  50  €  mesačne  za  všetky  tieto  činnosti.  A pri  pôvodných
dodávateľoch sme teda odstúpili od zmluvy a od 1.5.  nám tieto  činnosti bude komplexne
zabezpečovať p. Nosáľ.
V súvislosti s novými zákonmi budeme v týchto  oblastiach potrebovať:    
-  vypracovanie  bezpečnostného projektu (250€),
-  prevádzkový poriadok pohrebiska + evidencia hrobových miest (500€),
-  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014-2020 – (400 €)
-  Program odpadového hospodárstva.
 Preto na ďalšom zasadnutí musíme pristúpiť k zmenám v rozpočte.

Voľby prezidenta  –  ako viete 1.  kolo bude 15.3.2014, 2.  kolo 29.3.  Komisia,  do ktorej
mohli delegovať zástupcov politické strany , ktoré sú v NRSR a petičné výbory na podporu
občianskych kandidátov  - bude mať v našej obci 13 členov + zapisovateľku.

Rozoberanie áut – touto problematikou sme sa už zaoberali v r.  2012 – vtedy som poslal
Bariovcom  list,  v  ktorom  som  ich  vyzval  na  zastavenie  tejto  nelegálnej  činnosti  s
upozornením na možnosť pokuty. Následne som osobne rokoval s dotknutými.
Keďže tieto  kroky nepomohli obec, ako aj niektorí občania viacnásobne dávali podnety na
OUŽP, ktoré je oprávnené vo veci konať.
V januári boli pracovníci OÚ ŽP spolu s políciou vo dvore Bariovcov. Podľa mne dostupných
informácii  sa p.  Bari k  činu  priznal  a  v  súčasnosti je  riešený v priestupkovom konaní s
pokutou 166 €.Verím, že už  sa podobná situácia nebude opakovať.

TSP -  projekt financovaný cez ESF skončil v októbri. Ako som Vás informoval minule bolo
nám doporučené zachovať kontinuitu, čo zvyšuje pravdepodobnosť schválenia novej žiadosti.
V januári si vyžiadali  ďalšie doklady a údajne je už žiadosť na podpise. Termín schválenia je
stále nejasný, a preto sme TSP ku koncu februára ukončili.

Obce majú mať  vypracovaný dopravný pasport. My sme ho nemali a dostali sme z polície
upozornenie na chýbajúce dopravné značky na miestnych komunikáciách. Pristúpil som k
riešeniu tejto problematiky.  Zavolal som oprávnenú firmu (Manager LC), prešli sme si všetky
križovatky, navrhli sme značenie – kvôli nákladom čím jednoduchšie – a k tomuto návrhu sa
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vyjadruje polícia, ktorá nám doplnila ďalšie značenia. Výsledok budeme vedieť budúci týždeň
a následne značky doplníme. (Nutná zmena rozpočtu).

Kolaudácia čističky dopadových vôd (ČOV) –  trvalá prevádzka – keďže nám  končila
skúšobná prevádzka  ČOV  urobili sme  vyhodnotenie tejto prevádzky, ako aj vyhodnotenie
odoberaných vzoriek a požiadali sme o uvedenie stavby ČOV do trvalej prevádzky. Súčasne
sme  požiadali  o  stanovisko  Slovenský  vododohospodársky  podnik  a  Regionálny  úrad
verejného zdravotníctva .
Ústne  pojednávanie  prebehlo  dňa  13.2.2014. Keďže   sme predložili  všetky  požadované
doklady vrátane certifikátov, revízii a stanoviská všetkých dotknutých orgánov boli kladné,
predpokladám, že trvalé užívanie (na 10 rokov) nám bude schválené.
Následne zapíšeme  stavbu na list vlastníctva a pripravíme podklady pre Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví (URSO)  k stanoveniu max. ceny stočného. OZ následne rozhodne o výške
stočného  pre  obyvateľov obce.  Potom  užívatelia  podpíšu  zmluvu  s  obcou o  pripojení  na
kanalizáciu a ak všetko pôjde dobre  od ďalšieho roku môže obec začať s výberom stočného.

Prepoistenie obecného majetku  – keďže  poistenie obecného majetku je  už  zastaralé a
niektoré veci ani  nie sú poistené,  pripravujeme nové poistky na majetok.
  
Zamestnanci   -  regionálna  zamestnanosť  (§50j)  -  v  rozpočte  sme  uvažovali  so  6
zamestnancami, žiadosť sme dali na 5 kvôli úspore (20 % spoluúčasť), ktorí by mali nastúpiť
od apríla..
          
AD7)  Interpelácie poslancov

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

  Poslanec p. Križo mal otázku, či obec jedná ohľadom zmluvy s firmou XAV s.r.o, presnejšie
pokuty,  ktorá jej  má  byť  podľa jeho  názoru uložená  v prípade,  že  nezačnú  s  výstavbou
bioplynovej stanice.
 Starosta mu  na túto otázku odpovedal, že podľa jeho názoru a  klauzuly, ktorá je v zmluve
uvedená, by sa pokuta nemala udeliť,  keďže je  v nej:  „pokiaľ nevyvíja  činnosti,  ktoré by
smerujú  k výstavbe“, ale v každom prípade to dá preveriť právnikovi.

   Poslanec p. Šatara mal pripomienku,  aby v prípade, že udelia  zo životného prostredia
pokutu p. Barimu ohľadne rozoberania áut,  aby aj uložili povinnosť odstrániť  skládku, ktorá
vznikla pri takejto činnosti.
Starosta odpovedal,  že súhlasí a bude žiadať, aby v rozhodnutí  o priestupku bola uložená
povinnosť predložiť doklad o odstránení nebezpečného odpadu. 

  Poslanec p. Bolha mal otázku na dopravné značenie v obci, konkrétne na zrkadlo v zákrute,
ktorá je na ulici „nad Mlynom“, keďže je dosť nebezpečná a málo priehľadná.
Starosta odpovedal, že sa na to pýtal a zrkadlo nemusí byť súčasťou  dopravného pasportu. Pri
objednávaní značiek po schválení pasportu obec objedná aj zrkadlo.

  Poslanec  p.  Križo mal  otázku,  či  polícia  mala  výhrady a  dala  podnet  na  zmenu  voči
dopravnému  pasportu, ktorý riešila firma Manager LC. 
Starosta ozrejmil prítomným  situáciu ohľadne dopravného pasportu. Podľa jeho informácie
sa k spoločnému návrhu obce a firmy Manager (doplnenie 4 značiek) vyjadrí aj polícia, ktorá
má právo navrhnúť zmenu nášho návrhu.
   Poslankyňa p. Peržeľová mala otázku, ako je to s vybavením  kuchynky  a s požičiavaním .
Starosta vysvetlil, že na kuchynke bol vymenený zámok a aj vybavenie bolo uzamknuté do
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skríň. V prípade, že si niekto bude organizovať akciu v esprese a bude potrebovať či už príbor,
taniere, príp. poháre, bude mu tento riad vydaný a pri odovzdaní espresa sa budú kontrolovať
počty vydaného  riadu.  V prípade nesúladu bude  rozdiel  zaplatený tým,  kto  si  kuchynku
požičal. 

  Poslankyňa  p. Peržeľová sa ešte zaujímala o čistenie okolia oždianskej štavice,  v akých
intervaloch a či sa podieľa  na čistení aj obec Ožďany.
 Starosta odpovedal, že je dohoda s obcou Ožďany, že v starostlivosti o okolie prameňa sa
budeme striedať  - aj keď sa tento nachádza v katastrálnom území Ožďany. 
Skonštatoval, že v tomto smere  viac úsilia vynakladá naša obec.

  Poslanec p.  Bolha mal poznámku, že pri vývoze plastov sa stalo, že nevyviezli odpad  z
ulice „ nad Mlynom“ v okolí jeho domu, tak chcel vedieť, či to bolo jednorázové alebo bola
dohodnutá nejaká nová trasa zberu a nebudú už túto časť obce vyvážať.
 Starosta vyslovil názor, že je to pravdepodobne nedopatrenie a pri najbližšej príležitosti zistí,
či resp. v čom je problém.

  Poslanec p. Šatara poukázal, že cesta od harasti ku krížu je opätovne znečisťovaná a bolo by
potrebné ju pravidelne čistiť. 
Starosta odpovedal,  že tento  problém už  bol  v  minulosti  riešený a  keďže  sa  mali  začať
stavebné práce bioplynovej stanice, mal prísľub predstaviteľov, že mu poskytnú pomoc pri
riešení tohto  problému  využitím ich mechanizmov.  Keďže neboli začaté stavebné  práce
uvažuje o rokovaní s predstaviteľmi Poľnohospodárskeho družstva o „odrobení si“ časti dane
z  nehnuteľnosti  využitím   ich  strojov.  Je  to  zatiaľ  len  úvaha  a  nie  je  isté,  či  na  to
Poľnohospodárske družstvo pristúpi.

  Poslanec p. Križo sa zaujímal, či už v obci boli namontované kamery. 
Starosta odpovedal, že už o tom informoval v správe o činnosti: nie, nakoľko firma, ktorá sa
tým mala zaoberať dostala ponuku vhodných  voľných priestorov na prenájom v Rimavskej
Sobote a  tak nebudú využívať priestory obecného  úradu,  za čo  sme  mali  dostať od nich
kamerový systém - tak to bolo dohodnuté.

  Poslanec p. Križo mal otázku ohľadne odrábania daní, či občania si odrábajú dane.
 Starosta odpovedal,  že nie. Chceli by sme len s poľnohospodárskym družstvom dohodnúť
túto formu, aby nám  mechanizmami odrobili časť daní z nehnuteľnosti, nakoľko každoročne
sú problémy s platením dane a časť sa im stále prenáša do nasledujúceho roka. Poslanec p.
Križo reagoval, že nemusíme súhlasiť s prenosom do ďalšieho roka, na čo starosta reagoval,
že chce dohodnúť splátkový kalendár tak, aby do konca roka mali splatené všetky dlhy.

  Poslanec p. Ďalog mal otázku, či sa neplánuje výstavba obecného kompostoviska. 
Starosta odpovedal, že  táto téma už  bola preberaná viackrát: mala byť zverejnená výzva   na
budovanie  kompostovísk, do ktorej sme sa chceli prihlásiť.  Žiaľ takáto výzva nebola zatiaľ
vyhlásená  a z vlastných zdrojov nevieme vybudovať kompostovisko. V prípade možnosti
získať dotáciu na tento účel určite sa budeme o ňu uchádzať.

AD8)  Informácia o plnení rozpočtu za rok 2013 – p. Cabanová

     Starosta uviedol tento bod rokovania:  „ Dnes len stručná informácia o  plnení rozpočtu.
Podrobnejšie sa tým  budeme zaoberať po audite, pri schvaľovaní záverečného účtu obce.

Čerpanie rozpočtu za rok 2013
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Celkové príjmy:    395.712,01 €                          49,22 ¨%
Celkové výdavky: 388.525,41 €                          48,33 %
=======================
Rozdiel prebytok :     7.186,60 €

Príjmy bežný rozpočet:                     322.244,06 €            101,95 %
Výdavky bežný rozpočet:                 315.057,46 €              97,14 %
Rozdiel bežný rozpočet  prebytok:       7.183,60 €

Príjmy kapitálový rozpočet:                          0,-- €
Výdavky kapitálový rozpočet:               1.800,--  €
===================================  
Rozdiel kapitálový rozpočet schodok:  - 1.800,-- €

Príjmy finančný rozpočet:                     73.467,95 €
Výdavky finančný rozpočet:                 71.667,95 €
=====================================
Rozdiel finančný rozpočet prebytok        1.800,-- €

Rozpočet podrobnejší podľa stredísk:
Správa obce čerpanie rozpočtu: Príjmy: 256.407,79 €
                                               Výdavky:  246.309,42 €

Základná škola:                         Príjmy:    139.304,22 €
                                      Výdavky: 142.215,99 €

Ekonómka  obce  požiadala  poslancov  o  opätovné  schválenie,  že  obec  nebude  účtovať  v
programovej štruktúre počnúc rokom 2014, nakoľko to bolo schválené na OZ dňa 13.12.2013
pred účinnosťou zákona a preto je potrebné to schváliť ešte raz.
Výsledok hlasovania:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

OZ schválilo, že obec nebude uplatňovať v rozpočte na rok 2014 programovú štruktúru.

AD9)  Správa kontrolóra obce za 4. štvrťrok 2013.

     V tomto bode predniesol kontrolór obce kontrolóra  správu za 4.štvrťrok 2013, ktorá tvorí
prílohu tejto zápisnice.

  
AD 10)     Zaradenie obce do územia pôsobnosti   MAS (miestna akčná
skupina) pre obdobie 2014-2020.  

     Starosta pripomenul  informácie , ktoré boli uvedené na minulom zasadnutí  OZ, kedy ich
oboznámil s prácou MAS Malohont v porovnaním s MAS Hornohrad.
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Terajší stav:
 -  MAS Hornohrad (PT, Uhorské, Cinobaňa, Kalinovo, Málinec, V. Ves, H. Ves, Ozdín,
Mládzovo...) :  nie sme členovia, len územie obce bolo pričlenené do stratégie . Hornohrad
nebol pri programe LEADER úspešný. Členské neplatíme.
 - MAS MALOHONT (z okolia - Ožďany, Sušany, Kokava, Utekáč, Hrachovo ...): je jedna z
najaktívnejších MAS. V leadri boli úspešní a obce, ktoré  sú členmi mohli podávať projekty
na dotácie z eurofondov.  Členské je relatívne  vysoké 1,32 € 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.

MAS MALOHONT
 p. Elena Kubaliaková- finančná manažérka MAS, predstavila v skratke činnosť MAS,

aký je zámer MAS a niektoré doterajšie projekty, ktoré boli úspešné. V prípade, že OZ
schváli vstup do MAS za člena, aké sú výhody a aj poplatky.

Po otázkach a diskusii dal starosta hlasovať o zaradení obce do územia  pôsobnosti  MAS
Malohont: 

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

OZ  schvaľuje  zaradenie  obce  Hrnčiarske  Zalužany do  územia pôsobnosti  Miestnej
akčnej skupiny MALOHONT.

Ďalej dal hlasovať o  príspevkoch na realizáciu stratégie a na grantový program:

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

OZ  schvaľuje  príspevok  na  prípravu  a  realizáciu  stratégie  rozvoja  územia  MAS
MALOHONT na obdobie rokov 2014 - 2020 vo výške 0,66 EUR/občan/rok 
a
 schvaľuje príspevok na grantový program MAS MALOHONT na obdobie rokov 2014 -
2020 vo výške 0,66 EUR/občan/rok. .

Následne dal hlasovať o prihláške obce za člena MAS Malohont:

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

OZ schvaľuje  prihlášku obce Hrnčiarske Zalužany za člena MAS Malohont.

AD 11)     Prerokovanie žiadostí

O doručených žiadostiach informoval starosta obce:

1.KOVOS -   „vlastník haly firma KOVOS, chce v hale začať podnikať a skúša štiepanie
dreva. Zatiaľ nepožiadali obec o  súhlas s prevádzkou. Potrebujú nakúpené drevo uskladňovať
v blízkosti haly a preto požiadali obec o odkúpenie parciel EKN 213 (396m2), 215(396m2),
217 (369m2). Tieto parcely  chce kúpiť v celku za max. cenu 3 €/m2. Parcelu 214 vlastní pán
Čonka, s ktorým sa zatiaľ nedohodol.
Problematické  sú   parcely  217  a  215, na  ktorých  majú  rodinný  dom Oláhovci.  ktorí  ho
odkúpili od  Šťukovcov a tvrdia, že vlastnili aj pozemok. V súčasnosti vybavujú zápis RD do
katastra a preto by som odporúčal zatiaľ parcelu 217 úplne vynechať a z parcely 215 použiť
len časť o výmere: 211 m2 – do vysporiadania vzťahov Oláhovcami.

Spolu je to výmera 396 (213)  + 211 (časť 215)= 607m2 čo by pri cene 3€/m2 činilo – 1821€.
Čo je celkom zaujímavý  príjem zvlášť vzhľadom k tomu, že tieto pozemky špatia – vysoká
tráva, kríky, kamene.
V prípade, že by sme sa rozhodli predať tieto pozemky museli by sme to riešiť dvojkrokovo:
najprv schváliť formu predaja a potom  samotný predaj.
Možnosti:
a)  Osobitný zreteľ  -  §9a ods.8 písm e)  zákona o majetku obcí –  potrebné  zdôvodnenie
osobitného  zreteľa   (využitie  zaburineného  pozemku,  ktorý nie  je  využívaný  obcou   na
podnikateľské účely – možnosť zamestnávania občanov, výhodná cena, dane z nehnuteľností).
+ sa musí definovať pozemok, kúpna cena kupujúci.   Zámer predať touto formou  sa musí
zverejniť na tabuli a stránke na 15 dní pred zasadnutím OZ
b) Priamy predaj - §9 a ods.1 písm.c)  - tu je potrebné vypracovať znalecký posudok (zbytočné
náklady) a taktiež zverejniť na stránke na 15 dní.
c)  Pri cene nad 40 tis. € -  verejná súťaž cez odborne spôsobilú osobu.

  K tomuto bodu mal otázku poslanec p.  Adam, či je potrebné z dôvodu predaja vysťahovať
niektoré rodiny.
 Starosta odpovedal, že pri takomto rozsahu predaja nie. Oláhovci pracujú na tom, aby bol
dom zapísaný na list vlastníctva a parcela na ktorej dom stojí  - ako to už vysvetlil – nebude
predmetom predaja.
  Poslanec p. Šatara navrhol, či by nebolo lepšie riešiť to dlhodobým prenájmom pozemkov,
nie predajom.
 Starosta  súhlasil,  aj  on  uvažoval  týmto  smerom,  ale  p.  Repka  nesúhlasí  s  dlhodobým
prenájmom.
  Poslanec p.  Križo nesúhlasil s predajom, nakoľko nie sú dobré skúsenosti s p. Repkom a
keby aj súhlasil s predajom, tak určite nie za cenu 3€/m

2
. Navrhol cenu 8 €/ m

2
.

Poslanec p.Šatara navrhol aby sa vyjadril aj občan p.  Melich,  keďže hala sa nachádza  v
blízkosti jeho rodinného domu.

P. Melich vyjadril názor, že značný hluk z píly by nepôsobil vhodne najmä z dôvodu, že v
blízkosti je  cintorín, ako aj obyvatelia rodinných domov by nesúhlasili. Rovnako príjazdová
cesta nie je vhodná pre nákladné autá.
Starosta skonštatoval, že asi nie je všeobecná vôľa predať tieto pozemky a dal  hlasovať.
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Výsledok hlasovania:
ZA: 0
PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 0

OZ neschválilo predaj   parciel EKN 213 a časti parcely 215 , nachádzajúcich sa v k.ú. H.
Zalužany  evidovaných na LV č.385, ktoré sú vo  vlastníctve obce  firme KOVOS s.r.o.,
Slnečná , 980 52 Hrachovo.
-----------------------------------------------------

2. Ing. Pavol  Babarík s manželkou  Ing. Janou Babaríkovou– odkúpili stavebný pozemok
č. 1013/10 (1221m2) od p. Slavomíra Repku za účelom stavby RD. Vypracoval projekt a bolo
mu vydané stavebné povolenie. Pri výkopových prácach bolo zistené, že pod budúcou stavbou
sa nachádza  dažďová kanalizácia,  o  ktorej on pri kúpe pozemku nevedel a  ani obec  pri
vydávaní stavebného povolenia.
Vznikol  teda problém,  ktorým sa  zaoberala  aj  stavebná  komisia.  Navrhnuté  bolo  riešenie
prekládky kanalizácie cez pole a  pozemok vo vlastníctve obce 1013/11.
 Vyčíslené náklady na takéto riešenie sú cca 6 000€, čo by nebolo riešiteľné v rámci jedného
rozpočtového roku.
Stavebník však už chce začať stavať a tak boli prerokované alternatívne riešenia:
A) Posun  stavby  aj  na  obecný  pozemok  1013/11  so  zámenou  pozemkov  (stavebníkovi
nevyhovujúce z dôvodu rozsahu stavby),
B) Ponuka  iných  stavebných  parciel  vo  vlastníctve  obce  1017/9,  603/19.  -  čo  stavebník
odmietol – nakoľko toto sú menšie parcely a vypracovaný projekt by nebol použiteľný  -
ďalšie náklady pre stavebníka, ktoré by boli prenesené na obec.
C) Posun stavby  dozadu – podmienka – súhlas stavebného úradu PT. Úrad súhlasil, stavebník
súhlasí. Avšak  požaduje, aby sme túto kanalizáciu v čo najkratšom čase preložili.  Súhlasím s
ním, pretože v budúcnosti pri prípadnej poruche by sme museli  jeho pozemok rozkopať a
kanalizácia taktiež zasahuje  aj do pozemku S. Vargica, ktorý však pri kúpe pozemku o tejto
ťarche s veľkou pravdepodobnosťou vedel.
Náklad je, ako som spomínal, cca 6000€, čo určite nezvládneme v rámci jedného roka, ale za
tri roky je to zvládnuteľné s čím stavebník súhlasí. Vyžaduje to ale zmenu rozpočtu.

K tejto diskusii bol prizvaný aj Ing. Babarík, aby vysvetlil,  ktoré riešenie by bolo pre neho
najviac vyhovujúce.
Poslanec  p. Ďalog  navrhol,  aby  sa  opätovne  zistila  situácia  na  mieste,  zamerať  výškové
pomery.
Poslanec p. Šatara navrhol, aby sa touto problematikou zaoberalo OZ po zistení a doplnení
nových skutočností, ktoré budú zistené po opätovnom preskúmaní na mieste.

Starosta požiadal stavebnú komisiu o opätovné  preverenie možností riešenia a dal hlasovať o
odročení žiadosti:

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

OZ odročuje prerokovanie žiadosti  Ing. P .Babaríka  a manželky Jany do najbližšieho
zasadnutia OZ, kým budú  preverené technické možnosti prekládky obecnej dažďovej
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kanalizácie.
 -----------------------------------------

3.Detské ihrisko – „  pán Skýpala nás požiadal ako vlastníka pozemku 603/19  o súhlas s
umiestnením dočasnej stavby – detského mobilného ihriska  na tomto pozemku. Táto stavba
pozostáva z drevenej veže a 4 hojdačiek – rozmer cca  7x2m. Na žiadosť obce túto stavbu
odstráni do 7 pracovných dní.
 Pán Skýpala už pomohol obci  bezplatným  postavením altánku v MŠ.
 Keďže táto stavba je  ľahko demontovateľná nespôsobí obci problémy pri budúcom použití
stavebného pozemku.
V prípade, že by ihrisko chceli využiť aj iní občania obce navrhol, že po súhlase majiteľa a v
sprievode dospelej osoby je možnosť využitia aj deťmi z obce.

Poslanec p.  Šatara sa zaujímal,  či máme záujemcu o kúpu tohto pozemku, na čo starosta
odpovedal, že zatiaľ nik neprejavil záujem o daný pozemok.
Poslankyňa p. Peržeľová poznamenala, že bude ťažké dodržať, aby ihrisko využívali len deti
v  sprievode  dospelej  osoby,  ktoré  majú  súhlas  majiteľa.  Starosta  podotkol,  že  to  je  už
starosťou majiteľa dočasnej stavby. 

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

OZ schvaľuje umiestnenie dočasnej stavby – mobilného detského ihriska, na pozemku
vo  vlastníctve  obce  parc.č.  603/19,  nachádzajúcom  sa  v  k.ú.Sušany  za  nasledovných
podmienok:
žiadateľ požiada príslušný stavebný úrad o odsúhlasenie  drobnej stavby,
detské  ihrisko  budú  môcť  použiť  aj  obyvatelia  obce  Hrnčiarske  Zalužany,  po
predchádzajúcom súhlase žiadateľa a v sprievode dospelej osoby,
na  žiadosť  majiteľa  pozemku  žiadateľ  predmetnú  stavbu  odstráni  v  termíne  do  7
kalendárnych dní.

 ---------------------------------------------
4.  RS  NET  –  „  firma  má  záujem umiestniť  optické  káble  na  internet  do  obcí Ožďany,
H.Zalužany a Sušany. Trasa má viesť od Oždian cez polia do HZ, pričom v našom katastri má
viesť po obecnej parcele č.1017/6 a po parcele 319/102.  Následne po stĺpoch elektrického
vedenia (majú súhlas SSE) prípadne po stĺpoch obecného rozhlasu ho rozvedú po celej dedine.

Výhody – dostupnosť internetu pre obyvateľov obce vo vyššej rýchlosti a  pri nižšej cene,
možnosť využitia ich káblov pri projekte bezpečnostných kamier, internet pre obec zadarmo.
V budúcnosti možnosť využitia aj na káblovú televíziu.

 Žiadajú obec o:
a)  Súhlas s umiestnením podzemného vedenia optických káblov na parcele EKN 1017/6  v
dĺžke 524 m a v hĺbke 1,2 m.
b) Súhlas s umiestnením  vedenia optických káblov na stĺpy verejného rozhlasu“.

Poslanec p. Križo  sa vyjadril,  že nakoľko nepozná a nemá naštudovanú zmluvu nevie sa k
danej problematike vyjadriť.
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 Poslanec p.Adam oponoval, že v čl. 5 bod 4  je uvedené, že v prípade nesplnenia podmienok,
pripadne  môžeme  od  zmluvy  odstúpiť.  Ak  má  schválenie  tejto  požiadavky  prispieť  k
spokojnosti občanov a  je potrebný aj pre ďalšie obce, súhlasí s predloženým návrhom. 

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

OZ  schvaľuje  umiestnenie  podzemného  vedenia  optických  káblov  na  parcele  EKN
1017/6  v dĺžke 524 m a v hĺbke 1,2 m 
a
 schvaľuje  umiestnenie  vedenia optických káblov na stĺpy verejného rozhlasu, ktoré sú
vo  vlastníctve  obce  Hrnčiarske  Zalužany,  za  podmienok   dohodnutých  v  zmluve  o
prenájme. 

AD  12)    Prerokovanie  platu starostu  pre  rok  2014,  podľa   zákona
154/2011 Z.z., ktorým sa mení a      dopĺňa zákon 253/1994 Z.z.

 „Podľa  zákona  patrí starostovi  plat,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a  násobku podľa
počtu obyvateľov .
V našom prípade je tento násobok nasledovný:

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

Plat starostu nemôže byť nižší. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až
o 70 %.
Plat  starostu  musí  byť  každoročne  prerokovaný  a  odsúhlasený  obecným zastupiteľstvom
musí  byť  v  zápisnici  zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  uvedený  v  presnej  výške
stanovenej v eurách. Odmeny sú zakázané“.

Starosta požiadal o nezvyšovanie  jeho  platu, ktorý má rovnaný už 2 roky. 

Poslanec p.Križo  navrhol,  aby plat starostu bol  v minimálnej možnej výške teda 1 359,60
Eur.
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu:

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

Návrh poslanca Križa o plate starostu v minimálnej možnej výške nebol schválený.

Poslanec p. Šatara navrhol, aby sa plat starostu zachoval v tej výške ako doteraz, čiže 1 622
Eur.
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Hlasovanie :
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0  
(poslanec Križo odmietol hlasovať)
OZ  schvaľuje  plat  starostu obce na rok 2014  podľa zákona 253/1994 Z.z.,  v znení
neskorších predpisov, v nezmenej výške: 1622,- Eur.

AD13)   Rôzne

Starosta:
1.„Na  minulom OZ bolo  dohodnuté,  že budú  vypustené poplatky za požiarny rebrík do
doby,  kým s  bezpečnostným technikom nebudú  prerokované  podmienky zapožičiavania  z
hľadiska bezpečnosti, prípadne do vyčíslenia nákladov na jeho opravu.

Technik nám vypracoval tlačivo, ktoré  podpíše osoba, ktorá si bude požičiavať rebrík, kde
preberie zodpovednosť na seba.
Čo sa týka revízii: s technikom prezrieme technický stav rebríka, ak  je nutná oprava, nechá sa
opraviť certifikovanou firmou a potom pravidelné kontroly v rámci BOZP bude vykonávať
náš technik.
 
Navrhujem  do obdobia kým sa stanovia prípadné náklady    na opravu rebríka ponechať
výšku poplatku ako bola v minulosti – t.j. do 4 hodín – 0,50€, na deň 1,00 €.

Po oprave  ak bude nutná  - podľa výšky nákladov – by sme prípadne upravili výšku poplatku
za požičanie rebríka.   Keďže teraz nemáme stanovenú výšku poplatku za požičanie rebríka
mali by sme ju schváliť“.

Výsledok hlasovania:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
OZ schvaľuje výšku poplatku za požičanie rebríka:  - do 4 hodín 0,50€
                                                                                          - na 1 deň/ 1,00€
za podmienky jeho použitia na vlastnú zodpovednosť požičiavateľa.
------------------------------
2.  Zámena  katastrov:   „na  poslednom stretnutí  so  starostom Sušian  sme  sa  dohodli  na
vytvorení komisie na riešenie katastrálnej zámeny. Z našej strany navrhujem 4 člennú komisiu
v zložení:
- V. Ďalog  -  predseda stavebnej komisie,
- M. Šatara  - predseda ekonomickej komisie,
- Ing. Kováčová -  geodetka
- Ing. B. Nociar - starosta obce
Výstupom práce  týchto  komisii  by  mal  byť  návrh  dohody  pre  OZ,  ktoré  budú  formou
uznesenia schvaľovať súhlas so zámenou. V prípade nedohody  by mali komisie navrhnúť
dohodu  o  finančnom vyrovnaní,  za  investície,  ktoré  obec  HZ  preinvestovala   v  katastri
Sušany.

 Zisťoval som bližšie informácie o spôsobe  zámeny:
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 - rozhoduje o nej  obvodný úrad v sídle kraja na základe žiadosti obce, ktorá obsahuje:
        -  dôvody zámeny,
      -  výmeru územia, ktorá sa  má pričleniť k územiu resp. odčleniť z územia obce, počet
obyvateľov  žijúcich na tomto území, popis novej hranice,
       -  dohodu  susediacich obcí  o zámene,
       -  kópia katastrálnej mapy, alebo GP so zakreslením doterajšej hranice a novonavrhovanej
hranice,
     -  zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov časti obce, ktorej sa zámena týka, na
ktorom bola zmena prerokovaná,
       - uznesenie  OZ o súhlase so zámenou.        

Všetky tieto veci sú riešiteľné pri prijateľných nákladoch, ale podmienkou je dohoda obcí“.

Poslanec  p.  Ďalog navrhol,  aby bol členom niekto iný,  nakoľko sa on z dôvodu časovej
zaneprázdnenosti asi nebude môcť zúčastňovať na každom zasadnutí týchto komisií.
Nový návrh na člena komisie však nebol.

Výsledok hlasovania:
ZA: 4
PROTI:
ZDRŽAL SA: 2

OZ schvaľuje zloženie komisie pre riešenie katastrálnej zámeny v zložení:
- Vladimír Ďalog
- Miroslav .Šatara
- Ing. Andrea Kováčová
- Ing. Branislav  Nociar

-----------------------------------------
3. ZŠ –  „od školského roku  2015/16 – sa menia  pravidlá financovania škôl. Je stanovený
najnižší počet  žiakov tried. V prípade nedodržania tohto počtu nebude poskytnutá dotácia na
žiakov v takýchto triedach.
- spojené 2 triedy : min. 12
- 1. ročník:                      11
-  2-4.ročník:                   13
Na túto situáciu sa musíme pripraviť  už v predstihu, zvlášť keď nám klesá  počet  žiakov.
Predpoklad nárastu je až  v rokoch  2016-2018.

V ďalšom školskom roku  budeme mať dvakrát po  dve spojené triedy, čím ušetríme jedného
pracovníka. Učiteľka v ŠKD odchádza do dôchodku. Miesto nej nebudeme príjimať nikoho a
na  jej  miesto  pôjde  jedna  z  učiteliek.  Čím  ušetríme  náklady na  jednu  pracovnú  silu  a
nemusíme vyplácať odstupné pri výpovedi z organizačných dôvodov“.    
------------------------------------------------

4. Žiadosti o dotácie
a) „Ministerstvo financii: max. výška  13 500€, pri spoluúčasti  10 % (1500€), na riešenie
havarijných situácii, na rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu majetku obcí.
Keďže  máme permanentné  problémy so  strechou na  budove  OÚ,  chcem požiadať o túto
dotáciu na ňu.

Výsledok hlasovania:
ZA: 6
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PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
 
OZ schvaľuje podanie žiadosti na ministerstvo financií o dotáciu vo výške 13 500€ a
spoluúčasť obce  na opravu a zateplenie strechy na budove obecného úradu.   
-----------
b) Ministertvo vnútra

Výzva  č.  I  ÚSVRK  2014  na  predkladanie  žiadostí  o  poskytnutie  dotácie  v  pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Medzi podporované aktivity v rámci výzvy v roku 2014 patrí:

údržba, oprava, rekonštrukcia a projektová dokumentácia materských škôl a základných škôl,
materiálne vybavenie a  vnútorné dovybavenie materských škôl a základných škôl;

Uzávierka je 14.4.2014, maximálna výška 25 000, spoluúčasť 5 %,resp. 30 % (pri projektovej
dokumentácii).
Chcem podať  takúto  žiadosť  za  MŠ na  veci  na  ktoré nepotrebujeme  stavebné  povolenie
nakoľko to by sme  to   už nestihli  vybaviť:  zateplenie  a  prekrytie  strechy,  výmena  kotla,
oprava soc. zariadení, resp. na projekt.
V prípade vášho schválenia budem žiadať max. výšku – po schválení zmeníme rozpočet na
ďalšom zasadnutí“.

Výsledok hlasovania:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
 
OZ schvaľuje podanie žiadosti na ministerstvo vnútra o dotáciu na MŠ do max. výšky
25000€, ako aj   spoluúčasť obce .

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

5.Spotreba plynu:
Pri schvaľovaní rozpočtu ste si vyžiadali spotrebu  plynu za MŠ a ZŠ.
Návrh bol pri MŠ  7000 € -  rešpektujúc úsporu z výmeny okien a slabšiu zimu (do decembra)
– realitu vidíte v tabuľke a myslím že číslo 7000 nie je prehnané.

Návrh pri ZŠ bol 6 000€ - realita je o niečo nižšia ( 5200, 4705, 5702, 5252 ) a pri slabšej
zime  a  úspore z nových okien  môžeme toto číslo znížiť o 1000€ a použiť na iné účely.
Navrhujem, aby sme sa zmenami rozpočtu zaoberali na ďalšom zasadnutí, keď už budeme
vedieť či nám žiadosti prešli a či budeme  potrebovať spoluúčasť“.

AD14) Diskusia.

Starosta v tomto bode otvoril diskusiu:

   Poslanec p. Šatara mal otázku, ako je to s pozemkami pod bioplynkou. Starosta odpovedal,
že zatiaľ sú vyňaté z pôdneho fondu a znova by sa muselo žiadať o zmenu druhu pozemku
v prípade,  že by sa pôda mala obrábať.  Do konca marca sa  predstavitelia  investora majú
vyjadriť, aký bude ďalší postup z ich strany. Následne aj obec  zaujme stanovisko.
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AD 15) 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.  Obecné
zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené. Ďalšie plánované zasadnutie OZ je na
deň 6.6.2014.

Zapísala : Ing. Zuzana Václaviková 

Overovatelia :

Katarína Peržeľová

Miroslav Šatara

                                                                       Ing.Branislav Nociar
        starosta obce  
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                        Obec Hrnčiarske Zalužany

                       Uznesenie č. 01/ 2014
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch,  ktoré sa konalo
dňa 7.3.2014 o 17.30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :

1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ, konaného dňa 13.12. 2013.

2. Správu o činnosti obecného úradu.

3. Interpelácie poslancov.

4. Informáciu o plnení rozpočtu za rok 2013.

5. Správu kontrolóra obce za 4. štvrťrok r. 2013.

6. Informáciu o situácií v ZŠ z hľadiska vývoja počtu žiakov v budúcom období,
financovaní a  organizačných zmenách.

7. Informáciu o spotrebe plynu na jednotlivých odberných  miestach.

B/ Schvaľuje :

1. Program zasadnutia OZ

2. Obec nebude uplatňovať v rozpočte na rok 2014 programovú štruktúru.

3. Zaradenie obce  Hrnčiarske Zalužany do územia pôsobnosti Miestnej akčnej
skupiny MALOHONT.

4. Príspevok na prípravu a realizáciu stratégie rozvoja územia MAS Malohont na
obdobie rokov 2014-2020 vo výške 0,66 €ú občan/ rok 

a príspevok na grantový program MAS Malohont na obdobie rokov 2014-2020
vo výške 0,66 €/občan / rok.

5. Prihlášku obce Hrnčiarske Zalužany za člena do MAS Malohont.

     6.  Umiestnenie dočasnej stavby – mobilného detského   ihriska, na   pozemku   
vo  vlastníctve  obce  parc.č.  603/19,  nachádzajúcom  sa  v  k.ú.Sušany  za  
nasledovných podmienok:

           -  žiadateľ požiada príslušný stavebný úrad o odsúhlasenie  drobnej stavby,
         - detské ihrisko budú môcť použiť aj obyvatelia obce Hrnčiarske Zalužany,  po 

  predchádzajúcom súhlase žiadateľa a v sprievode dospelej osoby,                   
- na žiadosť majiteľa pozemku žiadateľ predmetnú stavbu odstráni v termíne   
   do 7 kalendárnych dní.
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      7.  Umiestnenie podzemného vedenia optických káblov na par. č. 1017/ 6 v  dĺžke
524 m a hĺbke 1,2 m.   

      8.  Umiestnenie vedenia optických káblov na stĺpy verejného rozhlasu, ktoré sú vo
vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany za podmienok dohodnutých v zmluve  
o nájme.

      9.   Plat starostu obce na rok 2014 podľa zákona 253/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov v nezmenenej výške 1622, 00 €.

    10.   Výšku poplatku za požičiavanie požiarneho rebríka do 4 hod - 0,50 € a na 1  
deň - 1€ za podmienky jeho použitia na vlastnú zodpovednosť žiadateľa.

     11.  Zloženie komisie pre riešenie  katastrálnej zámeny v zložení: Vladimír Ďalog,  
Miroslav Šatara, Ing. Andrea Kováčová a Ing. Branislav Nociar.

     12. Podanie žiadosti na Ministerstvo financií vo výške 13 500 € a spoluúčasť obce  
na opravu a zateplenie strechy na budove OÚ.

     13. Podanie žiadosti na Ministerstvo vnútra o dotáciu na MŠ do výšky 25 000 €,
ako aj spoluúčať obce na financovaní.

C/  Neschvaľuje

1. Predaj parciel EKN 213, 215, 217  nachádzajúcich sa v k. ú. Hrnčiarske Zalu-
žany na LV č. 385, ktoré sú vo vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany firme
KOVOS s.r.o Hrachovo.

D/  Odkladá

1. Prerokovanie žiadosti  Ing. P. Babaríka a Ing. Jany Babaríkovej  na  najbližšie
zasadnutie OZ, kým sa preveria technické možnosti prekládky obecnej dažďo-
vej kanalizácie.

Ing. Branislav Nociar
     starosta obce    
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