
    Obec Hrnčiarske Zalužany

     Z Á P I S N I C A  2/2014 (22/2010-2014)

 napísaná  zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v   Hrnčiarskych  Zalužanoch (ďalej
len OZ), ktoré sa konalo  dňa  30.5.2014 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
Vladimír Ďalog
Pavol Križo
Katarína Peržeľová
Peter Szöke
Miroslav Šatara

Ospravedlnení:
Rastislav Bolha

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

     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 10 .
Ospravedlnený:  Rastislav Bolha 
Neospravedlnení: - - - 

AD3)    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
     
     Starosta  určil za zapisovateľku  pracovníčku OÚ p. Ing. Zuzanu Václavikovú.
Za overovateľov poslancov:   p. Katarínu Peržeľovú, p. Petra  Szökeho.
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AD4      Schválenie programu  zasadnutia OZ

       Starosta oboznámil prítomných z programom zasadnutia:
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 7.3.2014.
6.   Správa o činnosti obecného úradu.
7.   Interpelácie poslancov.
8.   Správa kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2014.
9.   Správa audítora za rok  2013.  
10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013.
11. Schválenie zmien v rozpočte na rok 2014.
12. Prerokovanie žiadostí.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.
16. Záver.

  Keďže nikto z prítomných poslancov nemal žiadne  pripomienky, návrhy na zmenu, resp.
doplnenie navrhnutého  programu,  dal  hlasovať za  to,  aby zadsadnutie  prebiehalo  podľa
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
7.3.2014

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

„Bod B/2 - Obec nebude uplatňovať v rozpočte na rok 2014 programovú štruktúru .

Bod  B/3  -  Zaradenie  obce   Hrnčiarske  Zalužany do  územia pôsobnosti  Miestnej  akčnej
skupiny MALOHONT – oznámené MAS, obec je  zaradená do územia pôsobnosti.
Bod B/4 - Príspevok na prípravu a realizáciu stratégie rozvoja územia MAS Malohont  na
obdobie rokov 2014-2020 vo výške 0,66 € občan/ rok  - pri počte 882 občanov k 31.12.2013
je to suma 582€, ktorá už bola zaplatená a príspevok na grantový program MAS Malohont na
obdobie  rokov  2014-2020  vo  výške  0,66  €/občan  /  rok -  taká  istá  suma  (582€)  bude
fakturovaná v druhom polroku. 

Bod B/5 - Prihláška obce Hrnčiarske Zalužany za člena do MAS Malohont – prihláška bola
podaná a výbor MAS prijal obec  na zasadnutí konanom 6.5. prijal za člena.
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Bod B/6 -   Umiestnenie dočasnej stavby – mobilného detského   ihriska, na pozemku   vo
vlastníctve obce parc. č. 603/19, nachádzajúcom sa v k. ú. Sušany – oznámené žiadateľovi a
už je ihrisko aj vybudované.     

Bod B/7 -  Umiestnenie podzemného vedenia optických káblov na par. č. 1017/ 6 v  dĺžke
524 m a hĺbke 1,2 m. -  trasa je už vytýčená, prebieha územné a stavebné konanie, dôjde k
oneskoreniu oproti plánu, nakoľko bude musieť prebehnúť aj archeologický prieskum.  
Bod B/8 -   Umiestnenie vedenia optických káblov na stĺpy verejného rozhlasu, ktoré sú vo
vlastníctve  obce  Hrnčiarske  Zalužany  za  podmienok  dohodnutých  v  zmluve   o  nájme  -
prebiehajú prípravné práce.

Bod B/9 -    Plat starostu obce na rok 2014 podľa zákona 253/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov v nezmenenej výške. 

Bod B/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 – žiadatelia o vypožičanie
podpisujú prehlásenie o použití rebríka na vlastnú zodpovednosť, poplatok je inkasovaný v
schválenej výške. 

Bod B/11 -  Zloženie komisie pre riešenie  katastrálnej zámeny v zložení: Vladimír Ďalog,
Miroslav Šatara, Ing. Andrea Kováčová a Ing. Branislav Nociar – požiadali sme obec Sušany
–  o  súčinnosť   pri  riešení  katastrálnej  zámeny,  resp.  finančnom vyrovnaní,  kde  sme  ich
požiadali o vytvorenie obdobnej komisie - čakáme na ich písomné stanovisko a potom zvolá-
me spoločné zasadnutie obidvoch komisii. Viac v bode rôzne.

Bod B/12 -  Podanie žiadosti na Ministerstvo financií vo výške 13 500 € a spoluúčasť obce
na opravu a zateplenie strechy na budove OÚ – žiadosť zaslaná 30.3., rozhodnutia by mali
byť v priebehu júna.

Bod B/13 -  Podanie žiadosti na Ministerstvo vnútra o dotáciu na MŠ do výšky 25 000 €,
ako aj spoluúčať obce na financovaní – tu došlo k určitej modifikácii. Podľa dostupných  in-
formácii je veľmi nízka priechodnosť takéhoto projektu pri nízkom % Rómov v našej obci.
Väčšia šanca je na získanie zdrojov na projektovú dokumentáciu. Pri PD bola max. možná
výška 4000€ -, o ktorú obec požiadala.  Spoluúčasť 5 %, t.j. 200 €.

Iné požiadavky poslancov:
 Požiadavka poslanca Bolhu o informáciu – vývoz plastov na ulici Nad mlynom –
vynechanie tejto ulice bolo len nedopatrením a nemalo by sa opakovať. V prípade, že sa bude
opakovať poprosím o informáciu. 
 Požiadavka poslanca Križa  o  požadovanie zaplatenia pokuty firmou XAV s.r.o. -
preveril som si to u právnika – podľa neho  je možné pokutu vymáhať a  pripraví aj návrh
výzvy. V bode rôzne sa k tomu vrátime.
 Požiadavka  poslanca  Šataru,  aby   OUŽP pri  udelení  pokuty  p.  Barimu  za
rozoberanie áut bola aj uložená povinnosť  predložiť doklad o odstránení nebezpečného
odpadu – prediskutované s prednostom úradu, ktorý povedal, že to nie je  v ich kompetencii,
resp. platné  zákony to neumožňujú.
 Požiadavka poslanca Bolhu na umiestnenie zrkadla na ulicu Nad mlynom – ako
som už minule spomínal, pri objednávaní značiek podľa dopravného pasportu objednáme aj
zrkadlo. Podľa najlepšej ponuky  bude jeho cena 124€+DPH, teda 150€. Rozmer – 600x400
mm.
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 Požiadavka poslanca Šataru, aby nelegálna skládka pri Harasti bola pravidelne
čistená – pracovníci  MOS – vyčistili  skládku od plastov (budeme pravidelne opakovať).
Rozsiahlejšie  riešenie bude možné pri  väčšom dostatku FP, resp. po dohode s PD.
 Požiadavka poslankyne Peržeľovej ohľadom čistenia okolia oždianskej šťavice –
prediskutované so starostom Oždian.
 Požiadavka poslanca Ďaloga ohľadom zriadenia kompostoviska – Envirofond by
mal  na  jeseň  vyhlásiť  výzvu  na  kompostoviská.  Čo  sa  týka  svojpomocného  zriadenia
kompostoviska  - urobili tak v jednej obci v okrese  a oľutovali,  lebo občania tam vozia
čokoľvek a obec má s tým starosti“.

Uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 7.3.2014 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:

           „1. Opravy majetku:
 WC – obvodný lekár pacienti -  už potrebujeme len dokúpiť jedno umývadlo, dvere

a tým bude rekonštrukcia hotová.
 Denná miestnosť pre dôchodcov – už je potrebné ju len zariadiť nábytkom.
 Dom smútku – celá hlavná strecha (nad pohrebnou miestnosťou) nanovo prelepená .

Vnútorné  priestory  boli  nanovo  vymaľované,  dotiahnutá  voda  a   chceme   ešte
sfunkčniť toalety a odstrániť gobelín v pohrebnej miestnosti.

 Šatne TJ  –  v tomto roku organizuje turnaj  o „Majstra Suchánskej doliny“- začali
sme s maľbou vnútorných priestorov. 

 

2. Prevádzkovanie pohrebiska, informačná bezpečnosť, bezpečnostný projekt, CO:
  Pohrebisko: –  odborne spôsobilá osoba, s ktorou máme zmluvu na prevádzkovanie

pohrebiska  -  p.  Ing.  Nosáľ,  vypracováva evidenciu hrobových miest  (geometrický
plán),  plán  nových  hrobových  miest  a  následne  vypracuje  prevádzkový  poriadok
pohrebiska.  

  Bezpečnostný projekt – v súvislosti s platnými zákonmi o informačnej bezpečnosti
bol už vypracovaný bezpečnostný projekt.

 p. Nosáľ už prebral a zaktualizoval agendu CO, PO a bezpečnosti pri práci.

3. Euro voľby – konali sa 24.5.2014 – v našej obci sa z celkového počtu zapísaných voličov
(715)  zúčastnilo   len 85, t.j cca 11,9 %, čo je  menej ako celoslovenský priemer.  Najviac
hlasov dostala strana SMER 36,25 %, ďalej  KDH – 15 %, Strana demokratického Slovenska
– 11 %, SaS  - 6 %......Voľba prebehli bez incidentov. 

4.Terénna sociálna práca  -   výberové konanie  na  TSP a ATSP prebehlo  v apríli.  Uspeli
doterajšie pracovníčky. Včera sme dostali na podpis zmluvu a teda počítam, že  nový projekt
TSP by mohol začať cca v prvej  polovičke júna a trvanie bude mať do  30.11.2015. 

5.  Dopravný  pasport –  po  viacnásobnom prerábaní  pasportu  sme  dospeli  k  prijateľnej
dohode. Vo finančnom vyjadrení z  pôvodných cca 1300  € na cca 600 € v. Zmena značenia sa
dotkne ulice  Rad, ktorá je súbežná s hlavnou cestou a polícia na tom trvala, ako aj značenia
na ulici pri „Garašovcoch“ . Celkom budeme musieť zakúpiť 12 značiek.
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6.  Prepoistenie  obecného  majetku  –  ako  som už  spomínal  na  minulom zasadnutí  OZ,
vzhľadom k  zastaralosti a  nekomplexnosti  poistných  zmlúv  sme  pristúpili  k  prepoisteniu
obecného majetku. Cena sa síce zvýši z doterajších 580€ na cca  970€,  ale  budeme mať
poistený celý obecný majetok. Najlepšiu ponuku sme zatiaľ dostali od Komunálnej poisťovne.

7. Zamestnanci podľa §50 j z. o službách zamestnanosti (80 % nákladov platí štát, 20 %
obec)  -v rozpočte sme uvažovali so 6 zamestnancami, žiadosť sme dali na 5 kvôli úspore.
Bolo nám vyhovené a od 1.4 nastúpili:  Martin Málik,  Michal Parobek, Ján Krajlík,  Milan
Koristek a Ján Oláh. Zamestnaní sú na 9 mesiacov t.j.  do konca roku 2014.

8. Žiadosti o dotácie – MF (strecha OÚ  - 13 500€)  a MV(proj. dok. MŠ - 4000€) som už
spomínal, VÚC -  na slávnosti 1800€ - zatiaľ nemáme odpoveď kvôli známym problémom
VÚC.

 Schválená je  žiadosť,  ktorú podávala  MŠ na elektronizáciu vzdelávacieho systému
regionálneho školstva – na techniku v hodnote 2916€.  Bola dodaná  interaktívna
tabuľa, projektor, notebook, farebná tlačiareň.

 Taktiež nám bola  čiastočne schválená dotácia z ENVIROFONDU na kanalizáciu
vo výške 42 679€. Naša spoluúčasť  je  5% t.j. 2246,27€. Podklady k zmluve sme
poslali, predpokladám, že niekedy v júli by mohli začať práce. Bude sa robiť vetva B –
pri potoku Suchá – prepoj vetvy ústiacej do potoka na ČOV – čím budeme môcť
skolaudovať  vetvu B1 na Hlavnej ulici, ako aj časť  vetvy B na ulici Rad. Ďalej bude
dokončená cesta na tejto ulici a pokračovať sa bude vo vetve B smerom na PD (cca
150m).

9. Divadlo -   7.6., v sobotu o 19. hodine bude v sále OÚ  divadelné predstavenie Veselé
vdovy,  alebo  ako  sa  zbaviť  manžela.  Vstupné  bude  pre  dospelých  2  €,  pre  študentov a
dôchodcov  1€, deti do 12 rokov zdarma
 
10.Vatra oslobodenia -  konala sa 9.5.

11.  Voľby:   riaditeľ/ka  MŠ a  riaditeľ/ka  ZŠ –  podľa  platných zákonov sme  vyhlásili
výberové konania na uvedené pozície, nakoľko im obidvom  končí 5 ročné funkčné obdobie“.
          
AD7)  Interpelácie poslancov

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

 Poslanec p.  Križo mal otázku, aký bol výsledok po umiestnení fotopasce kvôli nelegálnym
skládkam.
Starosta informoval, že umiestnením sa zistili 3 cudzie autá a 2 autá, ktorých majitelia sú z
obce a s týmito bol urobený ústny pohovor.

Poslanec p. Šatara pripomienkoval, že cestou do Sušian sa nachádzajú 2 smerky, na ktorých
by bolo potrebné skrátiť vrcholce, keďže zasahujú do elektrického vedenia.
Starosta súhlasil  s  touto pripomienkou.  Pracovníci zistia  aktruálny stav a  budú vykonané
opatrenia.
Poslanec  p.  Šatara  podotkol,  aby  čistenie  od  plastov  v  okolí  šťavice  sa  vykonávalo
dôslednejšie, keďže tam ostáva napriek vyčisteniu ešte veľa odpadu.
Pripomenul, aby k stromčekom, ktoré sú vysadené cestou do Harasti boli umiestené kolíky,
pretože ak sa bude kosiť, aby nedošlo k znehodnoteniu týchto stromčekov.
Starosta odpovedal, že  kolíky už boli osadené a skonštatoval, že farebné  označenie týchto
kolíkov bude prospešné, aby sa neznehodnotili stromčeky.
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AD8)  Správa kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2014 – p. Pilčík

     Kontrolór obce najprv konštatoval, že štvrťročné správy za rok 2013 boli brané OZ na
vedomie priebežne a preto je potrebné zobrať na vedomie aj správu za celý rok 2013.
 OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013

     V tomto bode ďalej  predniesol kontrolór obce správu za 1.štvrťrok 2014, ktorá tvorí
prílohu tejto zápisnice
 OZ berie na vedomie právu kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2014.

AD9)  Správa audítora za rok 2013.

     V tomto bode predniesla  p. Cabanová správu audítora za rok 2013, v ktorej audítorka p.
Cilíková konštatovala,  že nezistila  skutočnosti,  ktoré by spochybňovali vykázané výsledky
rozpočtového hospodárenia.
OZ berie správu audítora za rok 2013 na vedomie.

Správa  tvorí prílohu tejto zápisnice.
  
AD 10)    Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013

     V tomto  bode predniesla   p.  Cabanová návrh na  schválenie  záverečného  účtu obce.
Informovala prítomných ako obec hospodárila  v minulom roku. Keďže obec hospodárila s
prebytkom 7 185,60 €, navrhla, aby sa tento prebytok použil na tvorbu rezervného fondu.

Po rozprave dal starosta hlasovať za  schválenie predloženého  záverečného účtu obce HZ za
rok 2013 a za schválenie celoročného hospodárenia obce bez výhrad 

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

OZ schvaľuje   Záverečný  účet  obce  Hrnčiarske  Zalužany  na  rok  2013  a  celoročné
hospodárenie bez výhrad.

Potom dal starosta hlasovať za použitie rozpočtového  prebytku obce a rok 2013 na tvorbu
rezervného fondu.

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

Poslanec Križo odmietol hlasovať o tomto bode.
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 OZ schvaľuje použitie prebytku v sume 7.185,60 EUR, zisteného podľa ustanovenia §
10 ods.  3 písm.  a) a b)  zákona č.  583/2004 Z.z.  O rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :
tvorba rezervného fondu  7.185,60 EUR.

AD 11)     Schválenie zmien v rozpočte na rok 2014 – p. Cabanová

     V tomto bode predniesla  p. Cabanová návrh na úpravu a zdôvodnenie zmien v rozpočte na
rok 2014.
 
Po  rozprave  dal  starosta   hlasovať  za   schválenie  predloženého   návrhu  rozpočtového
opatrenia č. 1/2014 (zmien v rozpočte na rok 2014)

Výsledok hlasovania:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
 Poslanec p. Šatara nebol prítomný pri hlasovaní.
Oz schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2014.

 Schválený návrh rozpočtového  opatrenia č.1  tvorí prílohu zápisnice. 

AD 12)    Prerokovanie žiadosti
 
    V tomto bode starosta obce informoval poslancov o doručených žiadostiach: 
1.  Spoločnosť  S.I.L,  a.s.  Bratislava- žiada  o  odkúpenie  pozemkov  996/2,998/3,999/2  a
1001/4.  Spoločnosť neuvádza bližší zámer ich využitia a ani cenu, ktorú je  ochotná za ne
zaplatiť. Preto  ich starosta vyzval na doplnenie žiadosti o podnikateľský zámer a ponuku
ceny. Toto sa však neudialo a preto starosta neodporúča schválenie tejto žiadosti.

Poslanec p. Križo navrhol zamietnuť túto žiadosť, keďže sa mu táto ponuka zdá neseriózna.
Starosta súhlasil, pretože ani po výzve na doplnenie žiadosti nereagovali.

Hlasovanie : „Kto je za zamietnutie žiadosti spoločnosti SIL o odkúpenie pozemkov?“
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

OZ zamieta žiadosť spoločnosti S.I.L. a.s. Bratislava o odkúpenie pozemkov CKN, parc.
č. 996/2,998/3,999/2 a 1001/4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Michaela Kemeníková  - vlastní spolu s Milanom Parobekom ml. parcelu 1017/7 (vedľa
ZŠ).  Pred časom M. Parobek ponúkol obci na odkúpenie jeho podiel,  ktorý obec nemohla
odkúpiť nakoľko  prednostné právo kúpy má spoluvlastník.
Predpoklad bol, že aj p. Kemeníková nám ponúkne svoj podiel na odkúpenie – stal sa opak,
keď ona žiada o dokúpenie  ½.
Starosta má   pocit, že žiadosť je len zle formulovaná, preto  mailom žiadal o jej  upresnenie –
žiadateľka  nereagovala,  preto  navrhuje  túto  žiadosť  zamietnuť,  nakoľko  obec  nie  je
vlastníkom predmetnej parcely.

Po  rozprave dal hlasovať za zamietnutie tejto žiadosti. 
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Výsledok hlasovania:
ZA:5
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
OZ zamieta žiadosť p. Michaely Kemeníkovej o dokúpenie parcely 1017/7, z dôvodu, že
obec nie je  vlastníkom tejto parcely.

AD13)   Rôzne

    V tomto bode informoval starosta  o nasledovných témach:  

„1. Zámena katastrov: 
Zopakujem z minulého OZ:
 - rozhoduje o nej  okresný 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.


Od obce Sušany nedostali oficiálnu odpoveď na našu žiadosť o súčinnosť pri  riešení tejto
problematiky.   Avšak  podľa  ich  uznesenia  zo  zasadnutia  OZ vytvorili  aj  oni  komisiu  na
riešenie katastrálnej zámeny.
Po dohode so starostom Sušian sa  pokúsime  vyvolať prvé spoločné rokovanie obidvoch
komisii  a pokračovať v riešení tohto problému.

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

2. Strom pred OÚ – návrh riešenia

     Ako viete smrekovec pred OÚ  nám poškodila víchrica -  vrcholec je zlomený, pričom
mohol ohroziť občanov alebo ich majetok.
Keďže tieto dva smrekovce pred OÚ patria ku koloritu našej obce, chcem sa opýtať na Váš
názor na riešenie tohto problému:

 spíliť vrch zlomenej časti a skrátiť aj druhý  strom ?
 spíliť ich obidva ?
 nechať to tak ?
 iné riešenie ?

Poslanec p. Križo navrhol, aby sa podala žiadosť na výrub obidvoch stromov.
Poslanec p. Ďalog súhlasil, pretože ako podotkol už sa to v  minulosti riešilo. Postupne všetci
poslanci s uvedeným návrhom na výrub týchto stromov súhlasili.  Poslanec Šatara nebol
prítomný pri prerokovávaní tohto bodu.
-----------------------------------------

3.  Dotácia z ENVIROFONDU na  zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov.
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Starosta  informoval  poslancov  o  predmetnej  výzve  a  súvisiacich  záležitostiach,  ktoré  sú
potrebné pri záujme o zapojenia sa do nej:
- podmienky: do výšky 200 000 €, 5 % spoluúčasť 5 %, na  verejné budovy.
- účel: zateplenie, strecha, výplne, zdroj tepla, rozvody,
- termín podania žiadosti: do 31.7.2014,
-náklady:  nutnosť  vypracovania  projektovej  dokumentácie,  tepelno-znaleckého  posudku,
stavebného   povolenia.  Celkové  náklady na  obstaranie  týchto  náležitostí  odhadol  na  cca
6000€,.
Ďalej informoval prítomných o nutnosti rýchleho  konania  vzhľadom na termín uzávierky
podávania  projektov  a  zabezpečenia   nutnosti  zabezpečenia  zdrojov  z  úveru,  nakoľko
finančná situácia obce neumožňuje zabezpečenie projektu z vlastných zdrojov  
 
Po rozprave dal starosta hlasovať za podanie žiadosti o dotáciu a za schválenie spoluúčasti
obce na financovaní projektu.
Výsledok hlasovania:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2

OZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na  : „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania“ do výšky
200 000,-€ na  budovu obecného  úradu.  OZ zároveň schvaľuje  spoluúčasť  obce  na
financovaní projektu vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu.
-----------------------------------------

Zdroje na financovanie projektu:

- z vlastných zdrojov nemôžeme ani urobiť projekt, nie to ešte spolufinancovať.

Momentálne  sa  podarilo  zistiť  podmienky  úveru   v   PRIMA banke  –  veľmi  dobré,  ale
samozrejme preverím aj iné možnosti- UNICREDIT a  Slovenská sporiteľňa.
Po rozprave dal hlasovať:

„Kto je za schválenie použitia zdrojov obce (z rozpočtu resp. úveru) na vypracovanie žiadosti
o poskytnutie dotácie  z Environmentálneho fondu na: „Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich   verejných  budov  vrátane  zatepľovania“  do  výšky  200  000,-€  na  budovu
obecného  úradu ?.  Ďalej  na   vypracovanie  súvisiacej  projektovej  dokumentácie,  tepelno-
znaleckého posudku, prípadne ďalších dokumentov,  do výšky   5 000€?. Z dôvodu časovej
tiesne za schválenie  kompetencie na výber  dodávateľa(ov) uvedených služieb  starostovi
obce ?“.

Výsledok hlasovania:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2
 
Oz schvaľuje použitie zdrojov obce (z rozpočtu resp. úveru) na vypracovanie žiadosti o
poskytnutie dotácie  z Environmentálneho fondu na: „Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania“ do výšky 200 000,-€ na budovu
obecného  úradu.  Ďalej  na   vypracovanie  súvisiacej  projektovej  dokumentácie,
tepelnoznaleckého posudku, prípadne ďalších dokumentov  do výšky 5 000€. Z dôvodu
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časovej  tiesne  schvaľuje  kompetenciu  na  výber  dodávateľa(ov)  uvedených  služieb
starostovi obce .

Prijatie úveru:

„Kto je za prijatie kontokorentného úveru vo výške 13 000€, na obdobie 1 roka , s možnosťou
prolongácie,   vybranou  bankovou  inštitúciou,  ktorá  poskytne  obci  najlepšie
podmienky(hodnotené  kritériá  –  úroková  sadzba,  poplatok  za  poskytnutie,  záväzková
provízia  z nečerpaného objemu, zabezpečenie, rýchlosť spracovania) ?“. 

Výsledok hlasovania:
ZA:4
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 2

OZ schvaľuje prijatie kontokorentného úveru vo výške 13 000€, na obdobie 1 roka , s
možnosťou prolongácie,  vybranou bankovou inštitúciou, ktorá poskytne obci najlepšie
podmienky (hodnotené kritériá – úroková sadzba, poplatok za poskytnutie, záväzková
provízia  z nečerpaného objemu, zabezpečenie, rýchlosť spracovania) . 

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

4. XAV – zmluvná pokuta 

V tomto bode starosta obce vysvetlil situáciu ohľadne nedodržania zmluvných podmienok zo
strany XAV s.r.o. a následne o možných sankciách z našej strany.

Následne dal hlasovať za  uplatnenie zmluvnej pokuty voči spoločnosti XAV s.r.o. Modra vo
výške 5000€ podľa znenia ZBZ zo dňa 18.1.2012, ako aj jej právne vymáhanie.

                     Výsledok hlasovania:
                         ZA:6
                         PROTI: 0

ZDRŽAL SA:  0

OZ schvaľuje uplatnenie zmluvnej pokuty voči spoločnosti XAV s.r.o. Modra vo výške
5000€ podľa znenia ZBZ zo dňa 18.1.2012, ako aj jej právne vymáhanie.
 

AD14) Diskusia.

     Poslanec p.  Šatara žiadal o vysvetlenie, čo je s pozemkami, ktoré mali byť predmetom
zmluvy  s  firmou  XAV s.r.o.,  nakoľko  tieto  pozemky  patria  obci  a  keďže  nebola  začatá
výstavba na týchto pozemkoch vyzval starostu obce, aby požiadal o zmenu druhu pozemku,
aby mohli byť  využité  na poľnohospodárske účely.  Starosta vysvetlil  situáciu,  v ktorej sa
momentálne  nachádzame,  nakoľko  sme  požiadali  firmu  XAV  s.r.o  o  refundáciu  našich
možných  výnosov a bola im zaslaná faktúra vo výške 759,48 €.

AD 15) Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ

     V tomto bode Ing. Zuzana Václaviková zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie. 
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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 8.8.2014.

Zapísala : Ing. Zuzana Václaviková 

Overovatelia :

Katarína Peržeľová

Peter Szöke
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                 Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 02/ 2014
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch,  ktoré sa konalo
dňa 30.5.2014 o 17.45 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :

1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ, konaného dňa 7.3.2014

2. Správu o činnosti OÚ

3. Interpelácie poslancov

4. Správu kontrolóra obce za rok r. 2013

5. Správu kontrolóra obce za 1. štvrťrok r. 2014

6. Správu audítora za rok 2013

7. Výročnú správu obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2013

B/ Schvaľuje :

1. Program zasadnutia OZ.

2. Záverečný účet obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2013 a celoročné hospodáre-
nie bez výhrad.

3. Použitie prebytku v sume 7 185,60 Eur, zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3
písm.a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpi-
sov na tvorbu rezervného fondu.

4. Rozpočtové opatrenie č.1/2014

5. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na „Zvyšovanie energe-
tickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ do výšky
200 000 € na budovu obecného úradu. Zaroveň schvaľuje spoluúčasť obce na
financovaní projektu vo výške 5% z oprávnených nákladov projektu.

6. Použitie zdrojov obce (valstných resp. z úveru) na vypracovanie žiadosti o po-
skytnutie  dotácie  z  Environmentálneho  fondu  na  :„Zvyšovanie  energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ do výšky 200
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000 € na budovu obecného úradu. Na vypracovanie súvisiacej projektovej do-
kumentácie,  tepelno-znaleckého  posudku,  prípadne  ďalších  dokumentov do
výšky 5 000 €.  Z dôvodu časovej tiesne schvaľuje kompetenciu na výber do-
dávateľov uvedených služieb starostovi obce. 

7. Prijatie kontokorentného úveru vo výške 13 000 €, na obdobie 1 roka s mož-
nosťou prolongácie vybranou bankovou inštitúciou, ktorá poskytne obci naj-
lepšie podmienky (hodnotené kritéria – úroková sadzba, poplatok za poskytnu-
tie,  záväzková  provízia  z  nevyčerpaného  objemu,  zabezpečenie,  rýchlosť
spracovania).

8. Uplatnenie  zmluvnej pokuty voči spoločnosti XAV s.  r.o.  Modra,  vo  výške
5000 € podľa znenia Zmluvy o budúcej zmluve č.1 zo dňa 18.1.2012, ako aj jej
právne vymáhanie.

C/  Žiada 

1. Starostu obce, aby požiadal Pozemkový úrad o zmenu druhu pozemkov par.č.
996/2, 996/3, 999/2 a 1001/4z dôvodu ukončenia platnosti zmluvy o budúcej
zmluve č.1 z r. 2012 v prípade, že to platná legislatíva umožňuje

D/  Zamieta

1. Žiadosť spoločnosti S.I.L. a.s. Bratislava o odkúpenie pozemkov CKN par. č.
996/2, 998/3, 999/2 a 1001.

2. Žiadosť p. Kemeníkovej o odkúpenie pozemku 1017/7 z dôvodu, že obec nie
je vlastníkom daného pozemku

Ing. Branislav Nociar
     starosta obce    
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