
          Obec Hrnčiarske Zalužany

     Z Á P I S N I C A  3/2014 (23/2010-2014)

 napísaná  zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v   Hrnčiarskych  Zalužanoch (ďalej
len OZ), ktoré sa konalo  dňa  8.8.2014 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:
Ján Ňuňuk
  

AD1)   Otvorenie zasadnutia

     Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Branislav Nociar.  Privítal všetkých
prítomných .

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 Pavol Križo sa dostavil na rokovanie od bodu  6.
Ospravedlnený: Rastislav Bolha
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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. Petra Szökeho a p. Vladimíra Ďaloga

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 30.5.2014.
6.    Správa o činnosti obecného úradu.
7.    Interpelácie poslancov.
8.    Správa kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2014.
9.    Informácia o plnení rozpočtu obce k 30.6.2014.
10.  Určenie počtu poslancov obce Hrnčiarske Zalužany na nové volebné obdobie r. 2014 -

2018.
11.  Určenie  rozsahu  výkonu  funkcie  starostu obce  Hrnčiarske  Zalužany  na  nové  volebné

obdobie r. 2014 -2018.
12. Schválenie VZN 01/2014 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri

obce Hrnčiarske Zalužany.
13.  Prerokovanie žiadostí .        
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.
17. Záver.

 Keďže nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky , návrhy na zmenu resp.
doplnenie navrhnutého programu, dal hlasovať za to, aby zasadnutie prebiehalo podľa
navrhnutého programu.
Výsledok hlasovania:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

OZ schválilo program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

AD5)  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa
30.5.2014 
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     V tomto bode vystúpil Ing. Branislav Nociar starosta obce a informoval prítomných o
plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :

Bod B/3 - Použitie prebytku v sume 7 185,60 Eur,  na tvorbu rezervného fondu – prebytok
rozpočtu za rok 2013 v uvedenej výške bol  preučtovaný do rezervného fondu.

Bod  B/4  – Rozpočtové  opatrenie  č.1/2014  –  zmeny  v  rozpočte  podľa  schváleného
rozpočtového opatrenia  boli zapracované do rozpočtu a postupujeme podľa neho.

Bod  B/5  -   Podanie  žiadosti  o  dotáciu  z  Environmentálneho  fondu  na  „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ do výšky 200 000
€ na budovu obecného úradu. Zároveň schvaľuje spoluúčasť obce na financovaní projektu vo
výške 5% z oprávnených nákladov projektu - žiadosť bola podaná 29.7.2014, bližšie v bode
6  .
Bod  B/6  -  Použitie  zdrojov  obce  (vlastných  resp.  z  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. Na vypracovanie  súvisiacej  projektovej dokumentácie,  tepelno-znaleckého posudku,
prípadne  ďalších  dokumentov  do  výšky  5  000  €.   Z  dôvodu  časovej  tiesne  schvaľuje
kompetenciu  na  výber  dodávateľov  uvedených  služieb  starostovi  obce  -  projektová
dokumentácia bola vypracovaná vrátane tepelno-znaleckého posudku – bližšie v bode 6.

Bod B/7 -  Prijatie kontokorentného úveru vo výške 13 000 €, na obdobie 1 roka s možnosťou
prolongácie  vybranou  bankovou  inštitúciou,  ktorá  poskytne  obci  najlepšie  podmienky
(hodnotené  kritéria  –  úroková  sadzba,  poplatok  za  poskytnutie,  záväzková  provízia  z
nevyčerpaného objemu,  zabezpečenie,  rýchlosť  spracovania)-  úverová zmluva podpísaná,
viac v bode 6.
Bod B/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 –
výzva  bola  zaslaná  na  doručenku  3.7,   -  neprevzali  ju.  Následne  sme  ju  poslali  do
vlastných rúk, opätovne neprevzatá. Ďalší postup podľa právnika: súdna žaloba, pričom
by sme museli zaplatiť  poplatok vo výške 6 % (300€). Bližšie v bode rôzne.

 Bod C/1 -OZ žiada 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 – touto záležitosťou som sa doteraz
nemal čas zaoberať.   

Uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 30.5.2014 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 a údržba majetku:
 Šatne TJ  –  kvôli  turnaju  sme  vymaľovali   vnútorné  priestory,  opravili  lavičky a
dobudovali prístrešok pred hlavnou budovou (majetok obce).
 Detské ihrisko  v parku– pripravené, pätky zabetónované  v budúci týždeň by malo
byť dokončené.
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 2.TSP – nový projekt TSP nám bol schválený a začal sa realizovať 4.6.2014 a bude trvať do
30.11.2015

3. Dopravný pasport – v rámci schváleného dopravného pasportu sme realizovali dopravné
značenie na ulici Rad a doplnili sme zrkadlo na ulici Nad Mlynom. Potrebné je ešte doplniť
značky na ulici pri „Garašovcoch“ (značky materiál sú už zakúpené).

4.Žiadosti o dotácie:
-   MF (strecha OÚ žiadané 13 500€)  
-   MV (proj. dok. MŠ - žiadané 4000€)  
-  VÚC (na slávnosti žiadané 1800€) - schválené 600€

- Žiadosť na ENVIROFOND - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov (na budovu obecného úradu 200 000€) - mali by byť schvaľované v septembri
Bližšie informácie:
Po schválení potrebnými uzneseniami sme začali s prácami nasledovne:
a)  Zistenie priechodnosti.
b)  Zaistenie úverového krytia.
c)  Výber  projektanta  na  zabezpečenie  vypracovania   projektovej  dokumentácie.  Jej
vypracovanie vrátane rozpočtu a tepelno-znaleckého posudku.
d)  Výber firmy na vypracovanie žiadosti .
e)  Zabezpečenie schválenia stavebných úprav.
f)  Zabezpečenie ďalších dokumentov potrebných ku žiadosti.
g) Vypracovanie a zaslanie žiadosti.
 
Ad a) Objem zdrojov na  rozdelenie by mal by pomerne vysoký. Na druhej strane žiadostí
bude veľa, nakoľko sa jedná o veľmi zaujímavú výzvu aká v tomto volebnom období ešte
nebola.

Ad b) Na minulom OZ sme schválili prijatie  kontokorentného úveru (možnosť ísť v prípade
potreby do  debetu)  na  krytie  nákladov  na  projektovú dokumentáciu,  žiadosť  a  prípadnú
spoluúčasť po schválení dotácie.  Po rozhodnutí o  zapojení sa do spomínanej výzvy som
oslovil banky.
Do ponukového konania predložili ponuky Prima banka, Unicredit bank a SLSP. Najlepšie
podmienky ponúkla Prima banka:
- úroková sadzba: 12M EURIBOR (cca 0,5 %)+2,5 %,
- výška úveru: 13 000€,

- poplatok za poskytnutie: 200€
- provízia banky za nečerpanie: 0,6 %

a čo je najdôležitejšie úver bez zabezpečenia.
Zmluva bola podpísaná 25.6.2014 a doteraz sme  úver nečerpali.

Ad c) Vybratý bol p. Barnabáš Máte, ktorý ponúkol najlepšiu cenu – 2300€ za
PD vrátane tepelno-znaleckého posudku, rozpočtu. Situáciu mal sťaženú tým, že od budovy
nemáme starú PD a preto ju musel celú premeriavať.
PD je  robená nielen  na oprávnené  náklady ( strecha, okná, zateplenie,  kúrenie),  ale  aj na
všetko čo chceme  v budúcnosti  robiť  na  budove (kuchynka,  prekrytie  terasy,  plošina  pre
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ZŤP....).  Je  to  kvôli  tomu, aby sme  mali  schválené  stavebné  úpravy  a aby  sme  nemuseli
stavebný úrad znovu žiadať o povolenie.

Ak by aj naša žiadosť neprešla pri tejto výzve, vieme použiť PD aj pri iných.
 Ad d)  Na vypracovanie žiadosti som vybral firmu EU PROFI, s.r.o, Zvolenská Slatina, na
ktorú som mal mimoriadne pozitívne referencie a ktorá ponúkla naozaj dobrú cenu: 500€ za
kompletné vypracovanie žiadosti a 200€ za záverečnú správu (v prípade schválenia žiadosti).

Ad  e)   Nakoniec  sme  z  časových  dôvodov pristúpili  k  schváleniu  stavebných úprav (nie
stavebné povolenie).

Ad g) Všetko sme to stihli v požadovanom termíne a kompletná žiadosť odišla na fond 29.7.

Podľa  dostupných  informácii  majú  byť  žiadosti  schvaľované  koncom  augusta,  resp.  v
septembri.

5.  Vypožičanie zamestnancov BBSK resp. BBRSC

V  júni  sa  začal  projekt  BBSK  –  realizovaný  cez   BBRSC,  formou  vypožičiavania
zamestnancov obcí na úpravu okolia  ciest.  Prihlásili sme sa a boli sme vybratí, zatiaľ ako
jediní  z okresu PT.
. Od júla sme požičali 5 našich zamestnancov na základe dohody na obdobie do 30.9.2014.
( P. Šustek, V. Konský, E. Lipray. P. Čonka, D. Oláh)
Princíp spočíva v tom, že zamestnáme požadovaný počet   zamestnancov vrátane všetkých
náležitosti  (pracovné  oblečenie,  stravné  lístky,  školenie...)  +   vybavenie  náradím (ručné,
krovinorez, benzín...) a BBRSC nám zaplatí za hodinu práce 5,50€.

Po zhodnotení 1. mesiaca nám vyšiel plusový finančný efekt .
Čiže dosiahneme viacnásobný efekt: zamestnáme 5 nezamestnaných, vyčisti sa okolie ciest
(zatiaľ od Maštinca po Hrachovo) a obec si finančne prilepší .
Máme s tým vyššiu pracnosť na personálne, mzdové a administratívne veci, ale myslím, že  sa
to oplatí.

6.   Schválená  dotácia  z  ENVIROFONDU  na  kanalizáciu  vo  výške  42  679€.  Naša
spoluúčasť  je  5% t.j. 2246,27€. Podklady k zmluve sme poslali, Po viacnásobnom dopĺňaní
podkladov je zmluva na podpise a verím, že v tomto mesiaci začneme.
 ( 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 vetvu B na ulici Rad. Ďalej
bude dokončená cesta na tejto ulici a pokračovať sa bude vo vetve B smerom na PD (cca
150m).

7. Divadlo -  7.6.,  sa v sále OÚ  konalo divadelné predstavenie „Veselé vdovy, alebo ako sa
zbaviť manžela“. Napriek vysokej kvalite predstavenia, prišlo  naozaj málo občanov obce a
preto uvidíme, či  to ešte zopakujeme.

8.  Voľby:   riaditeľ/ka  MŠ a  riaditeľ/ka  ZŠ –   prebehli  výberové  konania  a  doterajšie
riaditeľky zostali vo svojich funkciách na ďalšie 5 ročné obdobie.
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9. Hrnčiarske slávnosti 2014 – budú v budúci piatok.  Príprave sme  venovali mimoriadnu
pozornosť. Verím, že počasie a celé podujatie sa podarí.

AD7)   Interpelácie poslancov  

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

O slovo sa prihlásila  poslankyňa  p.   Peržeľová, ktorá chcela vedieť, aký bude program na
Hrnčiarskych  slávnostiach,  keďže  sa  jej  pýtali   občania  a ona  nebola  s programom
oboznámená.
Starosta odpovedal,  že program zverejňujeme  až keď je  definitívny a v prípade, že ona by
chcela  vedieť,  kto  a kedy  vystúpi  nie  je  problém,  keď  príde,  prípadne  zavolá,  bude
informovaná. Poslankyňa p.  Peržeľová  ešte pripomienkovala, či by nebolo dobré, keby OZ
schvaľovalo  program  Hrnčiarskych  slávností.  Starosta  odpovedal,  že  pri  zostavovaní
programu vznikajú rôzne problémy a z časového a technického hľadiska by to bolo nemožné,
aby sa program schvaľoval na OZ. Rád by privítal akúkoľvek pomoc a rady poslancov pri
organizovaní Hrnčiarskych slávností.
-------------------------------------------------
Poslanec p. Križo mal pripomienku, že nedostal  zápisnicu z posledného zasadnutia OZ.
P.  Václaviková  odpovedala,  že zápisnice  boli  doručované  každému z poslancov,  avšak  sa
mohlo  stať,  že nedostali  zápisnicu,  keďže sa vkladá  do schránok,  ktoré nie  sú dostatočne
veľké, mohli buď vypadnúť, alebo ich mohol niekto zo schránky vybrať. Starosta sa opýtal
poslancov,  či  aj  oni  nedostali  zápisnicu.  Iba  poslankyňa  p. Peržeľová  odpovedala,  že
nedostala zápisnicu, ostatní  áno. Starosta sa za tento nedostatok ospravedlnil a v najbližších
dňoch ich doručíme. 
Poslanec  p.  Križo  chcel  vedieť  výsledok  riešenia  problému  p.  Babaríka  ml.,  ktorý  bol
prerokovaný  na  OZ  7.3.2014.  Starosta odpovedal,  že  rokoval  s firmou,  ktorá  bude  robiť
kanalizáciu, avšak zatiaľ nedošlo ku konečnej dohode.
Poslanec p. Križo sa ďalej informoval, kedy budú pokosené protipovodňové rigoly, nakoľko
sú  zarastené,  na  čo  starosta  odpovedal,  že  momentálne  musíme  pokosiť  intravilán  obce
nakoľko sa blížia Hrnčiarske slávnosti a je potrebné, aby obec bola upravená. Po slávnostiach
sa budú riešiť aj tieto veci.
Poslanec p. Križo chcel vedieť, ako je to so zmluvnou pokutou pre firmu XAV. Starosta mu
zopakoval,  čo už bolo povedané v bod AD 6), keďže pri tomto bode ešte nebol p. poslanec
Križo prítomný.

Poslanci OZ zobrali interpelácie poslancov na vedomie.

AD8) Správa kontrolóra obce k  30.6.2014 – p. Pilčík

       V tomto bode vystúpil kontrolór obce pán Ivan Pilčík a predniesol prítomným správu
kontrolóra obce za  2.Q.2014, ktorej kópia tvorí prílohu č.1  tejto  zápisnice.
OZ zobralo správu kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2014 na vedomie.

AD  9)  Informácia  o  plnení  rozpočtu  obce  k  30.6.2014  –  p.
Cabanová.  
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     V tomto bode programu ekonómka  obce p.  M Cabanová  oboznámila  prítomných  so
stavom a čerpaním rozpočtu na rok 2014 .
Príjmy:     174 983,31 - 45 % plnenie
Výdavky:  164 012,25  - 42 % plnenie 
Prebytok : + 10 971, 06 €:

 OZ zobralo informáciu o plnení rozpočtu obce k 30.6.2014 na vedomie.

AD10)  Určenie  počtu  poslancov  obce  Hrnčiarske  Zalužany  na  nové
volebné obdobie r. 2014 - 2018

V tomto bode starosta obce  oboznámil poslancov že v zmysle § 11 ods. 3  zákona č.
369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení:  obecnému  zastupiteľstvu  je  vyhradené  určiť   pred
voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2010 – 2014.
Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov obce. 
Keďže obec Hrnčiarske Zalužany mala k 31.12.2013  882 obyvateľov, znamená to, že počet
poslancov môže byť od 5 do 7 .
Starosta vyzval poslancov, aby vyjadrili návrhy a zdôvodnenie návrhov na počet poslancov v
novom volebnom období r. 2014 -  2018.
Poslanec p.  Ďalog navrhol, aby počet poslancov pre budúce volebné obdobie bol zachovaný,
t.j. 7, keďže sa to osvedčilo. V prípade, že by bol nižší počet, mohlo by sa stať, že pre rôzne
objektívne príčiny by zastupiteľstvo nemohlo zasadnúť. Poslanec p.  Križo súhlasil  s týmto
názorom a rovnako sa vyjadrili aj ostatní poslanci. 
Starosta dal teda hlasovať za predložený návrh.

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

Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarske Zalužany v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  určuje počet poslancov obce Hrnčiarske Zalužany v
novom volebnom období  r. 2014- 2018  na  7.

AD11) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce  Hrnčiarske
Zalužany na nové volebné obdobie r. 2014 - 2018 .  

V tomto bode starosta oboznámil poslancov, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,  je  obecnému zastupiteľstvu
vyhradené  určiť  najneskôr  90 dní  pred voľbami  na  celé  funkčné  obdobie  rozsah výkonu
funkcie starostu. t.j. úväzok .  V rozsahu napr. 1; 0,8; 0,5;.....
Poprosil ich o vyjadrenie sa k určeniu rozsahu výkonu funkcie.
Poslanec p. Adam podotkol, že by bolo dobré vedieť, čo čaká obec v najbližších rokoch, aby
sa mohol vyjadriť. Poslanec p. Ďalog sa vyjadril, že to teraz nikto nevie povedať, nakoľko sa
neplánuje tak, ako to bolo v minulosti.
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Poslanec p. Križo zas navrhol, že niekto by mal predložiť dôvodovú správu na rozsah výkonu
starostu.
Poslanec  p.  Šatara  navrhol,  vzhľadom  na  veľkosť  obce  a vyťaženosť  starostu,  aby  aj
v budúcom volebnom období bol úväzok 1,0.
Poslankyňa  p.  Peržeľová  sa  opýtala  p.  starostu,  či  má  pocit,  že  by  bol  nevyťažený
a postačoval by na výkon funkcie aj menší úväzok, na čo starosta odpovedal, že vyťažený je
viac ako dostatočne. 
Po krátkej diskusii k návrhu, dal starosta hlasovať za to,  aby v novom volebnom období
r.2014-2018  bol výkon funkcie starostu v našej obci rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu .

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

Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarske Zalužany  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  s c h v a ľ u j e výkon funkcie  starostu obce
Hrnčiarske Zalužany v novom volebnom období,   r.  2014-  2018,  v  rozsahu 1,  t.  z.  v
plnom rozsahu.

AD12)   Schválenie VZN 01/2014 - Prevádzkový poriadok pre
              pohrebisko a dom smútku  v katastri obce Hrnčiarske
              Zalužany.

V tomto bode starosta poprosil  poslancov,  aby sa vyjadrili  k predloženému  návrhu
VZN 01/2014 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku, ktorý im bol predložený
a rovnako je vyvesený na obecnej tabuli na pripomienkovanie.
Poslanec p. Križo mal otázku, kto vypracoval uvedený návrh VZN, nakoľko nebol spokojný
s úpravou predloženého návrhu a gramatickými chybami, ktoré sa v texte vyskytli.
Starosta  odpovedal,  že  uvedený  návrh  predložil  p.  Ing.  Jozef  Nosáľ,  ktorý  je  osobou
spôsobilou na prevádzkovanie pohrebiska.
Poslane p.  Križo uviedol ešte ďalšie návrhy na zmenu VZN oprozi  tomuto návrhu: doplniť
osvedčenie  o spôsobilosti p. Ing. Nosáľa a jeho  adresu, doplniť  zákaz používania  alkoholu
a zakázaných  látok,  zákaz  jazdy  na  bicykli  a kolieskových  korčuliach  v objekte  cintorína,
upraviť  postup osôb pri preprave rakvy z chladiaceho  boxu k hrobovému miestu a navrhol
predĺžiť tleciu dobu, k čomu sa vyjadrili aj ostatní poslanci.
Poslanec p. Ďalog sa vyjadril, že toto je len min. doba a v prípade, že sa niekto nebude starať
o hroby, môžeme ich po 10 rokoch zrušiť a je zbytočné, aby sme túto dobu predlžovali.
Rovnaký názor vyjadril aj poslanec p.  Šatara, ktorý hovoril,  že by sme si predĺžením tlecej
doby mohli v budúcnosti vytvoriť problémy.  Ak sa niekto o hrob nepostará 10 rokov, prečo
by začal po 11 rokoch a rovnako to môže byť aj keď predĺžime tleciu dobu.
Poslankyňa p. Peržeľová navrhla, aby sme predĺžili túto tleciu dobu len pre hroby, o ktoré sa
nik nestará, na čo starosta odpovedal, že to nie je možne a rovnaké pravidlá musia platiť pre
všetky hroby.
Starosta dal nakoniec hlasovať : Kto je za tleciu dobu 10 rokov ?

Výsledok hlasovania:
ZA : 4
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PROTI : 1
ZDRŽAL SA: 1
Starosta konštatoval, že v návrhu VZN č. 01/2014 zostáva tlecia doba 10 rokov.

Poslanec  p.  Križo  navrhol,  aby  v situačnom pláne  bol  zakreslený  aj  druhý  vchod,  resp.
východ,  aby  sa  škrtol  poplatok za  používanie  priestorov domu  smútku  a aby  sa  doplnila
a zakreslila  urnová  stena  od  vchodu  cintorína.  S uvedenými  návrhmi  prítomní  poslanci
súhlasili.
Poslanec  p.  Šatara  ešte doplnil  návrh,  aby v situačnom pláne  cestička pre vozík s rakvou
kopírovala hranicu oplotenia, čím by sa optimalizovalo vy tvorenie počtu hrobových miest.
Rovnako ani k tomuto návrhu poslanci nemali výhrady.
Ďalšie návrhy zo strany poslancov neboli, preto starosta tento bod ukončil hlasovaním.

Kto je za schválenie VZN 01/2014 s doplnením predložených návrhov – mimo návrhu na
zmenu tlecej doby?

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

OZ  schvaľuje  VZN 01/2014 s doplnením predložených návrhov (tvorí prílohu k tejto
zápisnici).

AD 13)   )     Prerokovanie žiadostí

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

1. Spoločnosť  EHN  s.r.o.  a.s.  Bratislava  - požiadala  o  odkúpenie  pozemkov
996/2,998/3,999/2 a 1001/4. Starosta vysvetlil,  že táto žiadosť sa nápadne podobá žiadosti,
ktorú poslanci riešili na poslednom OZ a to žiadosť spoločnosti S.I.L. Bratislava. Vysvetlil, že
zisťoval podrobnosti o tejto firme, ale nepodarilo sa mu zistiť nič, až na výpis z obchodného
registra. Keď sa pokúšal telefonicky kontaktovať túto spoločnosť, nikto mu nedvíhal telefón.
Starosta vyjadril názor, že je tu riziko, že by tieto pozemky boli využité napr. na spaľovňu,
s čím zásadne nesúhlasí
Poslanec  p.  Ďalog  navrhol,  že  v prípade,  že  majú  záujem  o tieto  pozemky,  nech  prídu
predstavitelia firmy osobne a predstavia svoj zámer. 
Keďže nepoznáme zámer firmy, navrhol starosta, aby sa táto žiadosť zamietla.

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

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

2. Michaela Kemeníková, Milan Parobek:

9



Starosta  opísal  situáciu  okolo  žiadosti  sl.  Kemeníkovej,  ktorá  vlastní  spolu  s  Milanom
Parobekom  ml.  parcelu  1017/7  (vedľa  ZŠ).  Pred  časom  M.  Parobek  ponúkol  obci  na
odkúpenie  jeho  podiel  –  obec  nemohla  odkúpiť,  pretože  prednostné  právo  kúpy  má
spoluvlastník. Vtedy  sme  žiadosť odročili. Na minulom OZ bola zamietnutá jej žiadosť, lebo
bola formulovaná ako keby ona chcela odkúpiť pozemok od obce.
Opätovne poslala žiadosť, ktorá sa s výhradami  už dá akceptovať. Od M. Parobeka tu máme
obdobnú odročenú žiadosť a tak môžeme  obidve tieto žiadosti prerokovať.
Jedná sa o pozemok vedľa školy od cesty.  Je to zaujímavý pozemok, ktorý sa v budúcnosti
môže obci zísť z pohľadu rôznych projektov z eurofondov (telocvičňa, nájomné byty...).
Pozemok bol predaný za cenu 1,50 € /m2, pričom náklady na prevod znášala obec.
Poslanec p. Ďalog sa informoval, v akej výške sú poplatky spojené s prevodom pozemkov.
Starosta odpovedal, že je to cca 66 €, max do 100 e.
Poslanec p. Križo navrhol, aby sa tieto pozemky odkúpili v pôvodnej cene, t.j. 1,50 €/ m2 .
Starosta ešte pripomenul, že kúpa pozemkov by sa uskutočnila len v čase dostatku finančných
prostriedkov a následne dal hlasovať o tejto žiadosti.

Kto je  za schválenie odkúpenia  pozemku 1017/7 o výmere 861 m2  od M.  Parobeka a M.
Kemeníkovej za cenu 1,50 € /m2.

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

OZ  schvaľuje  kúpu  pozemku  CKN  1017/7,  nachádzajúceho  sa  v  k.ú.  Hrnčiarske
Zalužany, o výmere  861 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria od vlastníkov:
1. Milan Parobek, r. Parobek, bytom Rimavská Sobota, spoluvlastnícky podiel ½
2. Michaela Kemeníková, Zvolenská 27, 985 59 Vidiná, spoluvlastnícky podiel ½
za kúpnu cenu 1,50 €/m2, pričom náklady na prevod znáša kupujúci. Kúpa sa uskutoční
v čase dostatku finančných zdrojov obce na uvedenú transakciu a predávajúci  budú
vyzvaní na podpis kúpno-predajnej zmluvy.

AD 14)   Rôzne. 

V tomto bode starosta informoval poslancov:
„1.  Energetický  audit  VO  -  obec  reagovala  na  výzvu  nadácie  Pontis  na  vypracovanie
energetického auditu verejného osvetlenia.
Tento je pred ukončením a na základe  čiastkových informácii nás oslovila spoločnosť: SE
Predaj, s.r.o., Bratislava a ponúkla  rekonštrukciu a prevádzkovanie VO počas doby cca 11
rokov.  Pričom  dôjde  k  výmene   a  optimalizácii  svietidiel  za  LED  svietidlá,  výmene
rozvádzačov a podobne.
My počas tejto doby budeme platiť za dodávku energie, prevádzkovanie a údržbu sumu, ktorá
by  nemala  prevyšovať  naše  doterajšie  náklady  na  prevádzku  VO. Po  skončení  koncesie
ostanú svietidlá v našom majetku.
Konkrétne  čísla  vychádzajúce  z  auditu  budú  predložené  a  na  ďalšom  zasadnutí
odprezentované  priamo  zástupcom uvedenej spoločnosti.  Pričom na  ňom by sme  aj mali
rozhodnúť o realizácii, alebo jej zamietnutí.

Naše ročné náklady na VO  boli vlani vo výške: 5 839,65 € a na údržbu 1 276,70 €, spolu:
7 116,35 €.
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Ak by sme ročne mali platiť takúto sumu bolo by to pre nás výhodné, lebo: by sme dosiahli
lepšie osvetlenie obce, bez  starostí súvisiacich s opravami.
Zaujíma ma Váš názor, na čo dať pozor, aká cena by bola akceptovaná a pod.“
Poslanec p. Križo chcel vedieť, aká je životnosť LED svietidiel .
Starosta vyzval prítomného p. Ňuňuka, aby on, ako odborník na tieto veci vyjadril svoj názor
na túto problematiku.
P. Ňuňuk prítomným vysvetlil danú problematiku a zároveň vyjadril názor, že výmenou za
LED svietidlá by sa nedosiahla nejaká výrazná úspora.
Poslanec p.  Adam sa zaujímal, či už táto firma spolupracuje s nejakými obcami a v prípade,
že áno, bolo by vhodné sa spojiť so starostami týchto obcí a poprosiť ich o vyjadrenie sa.
Starosta odpovedal, že má v pláne takto postupovať po predložení ponuky. a

2. XAV - v tomto bode sa  starosta opäť vrátil k problému s firmou XAV– je  potrebné ešte
rokovať s právnikom, aby dostatočne zhodnotil predpokladanú úspešnosť súdneho sporu.
Nám by vznikli náklady vo forme súdnych poplatkov (300€) + na právne zastúpenie.
V prípade, že by sme vyhrali súd musela by žalovaná strana zaplatiť dlžnú sumu a aj naše
náklady.  Len by sa mohlo  stať,  že súd vyhráme a nič nevymôžeme (ak spoločnosť nemá
majetok)  – pyrhovo víťazstvo znamenajúce prehru,  preto zvážme či ideme podstúpiť toto
riziko.
Poslanec p.  Križo chcel vedieť, ktorý právnik by nás zastupoval a či on vypracoval aj danú
zmluvu, na čo starosta odpovedal,  že je  to p. JUDr. Gombala,  ktorý síce videl tú zmluvu
a kontroloval ju, ale on ju nevypracoval. V tom prípade poslanec p. Križo navrhol, aby sme
prípadne oslovili iného právnika.
Poslanec p. Šatara sa zaujímal, koľko nás stoja mesačne právne služby p. JUDr. Gombalu, na
čo starosta odpovedal, že je to 10 € mesačne.
Poslanec p.  Ďalog navrhol, aby sme sa nepúšťali do súdnych sporov, nakoľko všetci vieme
aká je vymožiteľnosť práva v našom štáte.
Poslanec  p.  Križo  podotkol,  že  by bolo  dobré dostať  sa  aspoň  k tým pozemkom,  na  čo
reagoval  poslanec  p.  Šatara,  že  pozemky sú  naše,  len  je  potrebné  urobiť  zmenu  druhu
pozemku, ako to bolo uložené starostovi na poslednom OZ.
Prítomný pán Ňuňuk položil poslancom otázku, kto za posledných 8 mesiacov kontroloval
korešpondenciu  s firmou  XAV,  s.r.o.  na  túto  otázku  ani  jeden  z prítomných  poslancov
neodpovedal  kladne.  Na  čo  reagoval  starosta,  že  nevidí  dôvod  kontroly korešpondencie.
Poslanci  sú  o  všetkých  veciach  informovaní  a  pri  vzájomnej  dôvere  je  bezpredmetné
kontrolovať korešpondenciu.
V tomto  bode  sa  nakoniec  zhodli  v tom,  že  starosta  zistí  ďalšie  informácie  od právnika,
prípadne osloví aj nejakého iného.

AD 15)  Diskusia

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa p. Peržeľová , ktorá oboznámila prítomných s úmyslom
ĽS Hrnčiarka vyberať dobrovoľné vstupné počas Hrnčiarskych slávností, keďže ich finančná
situácia je „biedna“ a dotácia obce nepostačuje na pokrytie výdavkov spojených s fungovaním
súboru.
Starosta vysvetlil princíp vyberania dobrovoľného vstupného. Každý rok počas Hrnčiarskych
slávností  organizuje tombolu niekto iný. Pred dvoma rokmi to bola Hrnčiarka, minulý rok to
bol miestny futbalový klub, tento rok to bude Jednota dôchodcov. Zároveň s tým si vyberajú
aj  „dobrovoľné  vstupné“  na  prilepšenie  si  svojej  činnosti.  Minulý  rok  mala  „nárok“  na
dobrovoľné vstupné TJ a obec im to zobrala, aby podporila  kaplnku. Teraz by to mali  byť
dôchodcovia  a   vzhľadom  k  nákladom  podujatia  to  chce  riešiť  obec.  Z toho  hľadiska
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považujem  za  nefér,  aby  si  dobrovoľné  vstupné  každý  rok  vyberala  Hrnčiarka.  Zároveň
uviedol, že tento rok bola dotácia ĽS Hrnčiarka navýšená z 300 € na 400 €, pričom ešte pred
dvoma rokmi táto dotácia bola len vo výške 150 €. 
Poslankyňa p. Peržeľová reagovala, že sa celý rok stretávajú a pripravujú program a čakali by
väčšiu podporu od obce.
Starosta  vymenoval,  čo  všetko  je  ĽS  Hrnčiarka  umožnené  -  stretávajú  sa  v priestoroch
obecného  úradu,  vyhradené  majú  priestory  na  úschovu  vecí,  zvýšená  dotácia  a pri
schvaľovaní dotácie bolo povedané, že to bude postačujúca suma. V súčasnosti je dotácia 400
€,  čo  pri  cca  štyroch  vystúpeniach  v obci  do  roka  je  to  100  €  na  vystúpenie.  Ak  však
vystupujete  v inej  obci,  nepýtate  vstupné.  Podpora,  ktorú  poskytuje  obec  súboru  je
maximálna, ale treba si uvedomiť, že v obci sú aj iné organizácie...
Poslankyňa p. Peržeľová reagovala na to, že v roku 2009 ich opustila choreografka a museli
si zháňať novú a začínať od základov. Pri vystúpeniach v susedných obciach nepýtali vstupné
z toho dôvodu, aby sa zviditeľnili, ale na budúce vystúpenie už budú vyberať.
Poslanec p.  Križo  navrhol,  aby si ĽS Hrnčiarka urobila  svoj stánok na podporu, tak ako sa
minulý rok vyberalo na kaplnku, na čo starosta reagoval, že v tomto prípade by to šlo, len aby
to nebolo s nejakou prenosnou urnou.
Poslankyňa p. Peržeľová sa ďalej zaujímala o program, kto bude vystupovať a za akú cenu.
Starosta odpovedal,  že pokiaľ tieto ceny nie sú definitívne nebude ich zverejňovať,  pretože
ešte stále sú v štádiu dohadovania a nič nie je podpísané. Samozrejme po podpísaní zmluvy
s účinkujúcimi všetko bude zverejnené, tak ako to ukladá zákon.
Poslanec p. Križo sa zaujímal, kto rozhoduje o zložení účinkujúcich v programe.
Starosta odpovedal, že v minulosti to riešil s kultúrnou komisiou, ale teraz je predseda tejto
komisie na PN,  tak to ostalo  na jeho rozhodnutí.
Poslanec p.  Ďalog  sa ešte zaujímal  o občerstvenie,  na čo starosta odpovedal,  že tak ako po
minulé  roky  budú  2  kotly  guľášu  a jeden  kotol  kapustnice,  pečená  klobása  a jaternice.
Zabíjačka bude vo štvrtok.
Poslanec p. Križo sa pýtal, od koho budeme mať prasa a akú max váhu by malo mať.
Starosta odpovedal, že cca 230 kg, ale zatiaľ nie je isté od koho, máme len prisľúbené. 

Do  diskusie  sa  prihlásil  prítomný  p.  Ňuňuk,  ktorý predložil  (ústne)  žiadosť  o odkúpenie
pozemkov 996/2, 998/3, 999/2 a 1001/4 na výstavbu golfového ihriska  za cenu 3,20 €/ m2  .
Poslanec p. Šatara sa informoval, či vie predložiť so žiadosťou aj podnikateľský zámer, na čo
p. Ňuňuk reagoval, že by bol zvedavý, či firma XAV, s.r.o mala podnikateľský zámer.
Starosta  odpovedal,  že  firma  XAV,  s.,r.o  z  obcou  viacnásobne   rokovala  a  teda  jej
podnikateľský zámer bol obci predložený. 
Zároveň sa starosta informoval, koľko pracovných miest vytvorí. Pán Ňuňuk odpovedal,  že
max. 3 pracovné miesta. 
Poslanca p. Križa zaujímalo, či budú na danom pozemku postavené aj nejaké budovy, na čo
pán Ňuňuk odpovedal,  že min.  obslužná budova bude musieť byť postavená a v budúcnosti
plánuje postaviť aj nejaký penzión.
Starosta odporučil pánovi Ňuňukovi,  že keď má záujem o odkúpenie pozemkov je potrebné
predložiť písomnú žiadosť, spolu s podnikateľským zámerom, aby sa poslanci na najbližšom
zasadnutí OZ mohli touto žiadosťou zaoberať. 

AD 16)  Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ

V tomto bode zapisovateľka Ing. Zuzana Václaviková 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 17)  Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci poďakoval všetkým za účasť.  Obecné
zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené. Ďalšie plánované zasadnutie OZ je na
deň 26.9.2014.
Zapísala : Ing. Zuzana Václaviková 

Overovatelia :

Vladimír Ďalog

Peter Szöke

Ing.Branislav Nociar
                                        starosta obce    
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Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 3/ 2014
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch,  ktoré  sa konalo
dňa 8.8.2014 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
30.5.2014.

2. Správu o činnosti obecného úradu.
3. Interpelácie poslancov.
4. Správu kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2014.
5. Informáciu o plnení rozpočtu obce k 30.6.2014.

B/ Schvaľuje :

1. Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

2. V súlade s  § 11 odst. 4 písm.  i)   zák.  č.  369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
výkon funkcie starostu obce Hrnčiarske Zalužany v novom volebnom období r. 2014 -
2018 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu.

3. VZN č. 01/2014 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce
Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého zverejneného návrhu VZN  s navrhnutými 
zmenami. 

4. Kúpu pozemku CKN 1017/7 nachádzajúceho sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, o výmere
861 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria od vlastníkov:
1. Milan Parobek, r. Parobek, bytom Rimavská Sobota, spoluvlastnícky podiel ½
2. Michaela Kemeníková, Zvolenská 27, 985 59 Vidiná, spoluvlastnícky podiel ½
za  kúpnu  cenu  1,50  €/m2,  pričom  náklady  na  prevod  znáša  kupujúci.  Kúpa  sa
uskutoční  v  čase  dostatku  finančných  zdrojov  obce  na  uvedenú  transakciu  a
predávajúci budú vyzvaní na podpis kúpno-predajnej zmluvy.

C/  Zamieta 

1. Žiadosť  spoločnosti  EHN  a.s.  Bratislava  o  odkúpenie  pozemkov  CKN,  parc.  č.  
996/2,998/3,999/2 a 1001/4.
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D/  Určuje 

1. V súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.  p.  počet  
poslancov obce Hrnčiarske Zalužany v novom volebnom období  r. 2014- 2018  na  7.

Ing.Branislav Nociar
     starosta obce    
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