
          Obec Hrnčiarske Zalužany

     Z Á P I S N I C A  5/2014 (25/2010-2014)

   zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v   Hrnčiarskych  Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré sa konalo  dňa  24.10.2014 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
Vladimír Ďalog
Pavol Križo
Katarína Peržeľová
Peter Szöke
Miroslav Šatara

Neprítomný:
Rastislav Bolha (ospravedlnený)

Hostia:
Bc. Veronika Imreyová
Miroslava Szökeová
Ondrej Melich
Július Slanina

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  je prítomných 6 , čo je
nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

AD3)    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Ing. Branislav Nociar starosta obce určil:

1



Za zapisovateľku : pracovníčku OÚ p. Ing. Zuzanu Václavikovú.
Za overovateľov: p. Vladimíra Ďaloga a p. Petra Szökeho. 
 
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 10.10.2014.
6. Správa o činnosti terénnej sociálnej práce v obci.
7. Správa o činnosti obecného úradu a zhodnotenie volebného obdobia 2010 - 2014.
8. Prerokovanie žiadosti.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Návrh na schválenie uznesenia z rokovania OZ.
12. Záver.

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

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

OZ schválilo program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

AD5)  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa  
10.10.2014 

     V tomto bode vystúpil Ing. Branislav Nociar starosta obce a informoval prítomných o
plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ :
Bod  B/3  –  Schválené   VZN  č.  02/2014  –  o  vyhradení  miesta  a  plochy  na  vylepovanie
volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
podľa  predloženého  zverejneného  návrhu  VZN  s  navrhnutými  zmenami –  zverejnené
zákonným spôsobom, účinnosť nadobudne 27.10.2014.
Bod B/4 – Schválené dotácie pre rok 2015 – oznámené žiadateľom.

Bod B/5 – Kúpa častí parciel v k. ú Sušany – pri a pod multifunkčným ihriskom -  zatiaľ
nezrealizované.

Bod  B/6 –  Schválenie  umiestnenia  zariadení  používaných  pri  prevádzkovaní  videohier  v
priestoroch objektu Hostinec  Malý  Paríž,  Hlavná  248 Hrnčiarske Zalužany na obdobie  od
1.1.2015 do 31.12.2015 – oznámené žiadateľovi.
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Bod B/7 – Schválené  prevádzkovanie  stávkovej kancelárie  v priestoroch Hostinec,  Hlavná
241, Hrnčiarske Zalužany na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 – oznámené žiadateľovi.

Bod B/8 –  Vypísanie  verejnej  obchodnej súťaže formou ponukového konania  na prenájom
pôdy  vo  vlastníctve  obce  na  parcelách  996/2,998/3,999/2,1001/4  a996/3  – konanie  bolo
zverejnené na tabuliach obce a na webovej stránke obce.
Bod  B/10  – Podanie  žiadosti  o  poskytnutie  podpory  formou  dotácie  na  rok  2015  na
Environmentálny fond na projekt „Intenzifikácia ČOV Hrnčiarske Zalužany“ - žiadosť bola
podaná.

Bod C/1 -Neschválená  žiadosť p.  Ing.Ňuňuka o prenájom obecného majetku –  oznámené
žiadateľovi.

Bod  D/1  –  Odročená  žiadosť  p.   Mgr.  Ľ.  Markotánovej  o  kúpu  obecných  pozemkov  –
oznámené žiadateľke.

Uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 10.10.2014 boli splnené.
Ďalšie pripomienky poslancov:

Poslanec p.Križo: 
- dreviny –  výrub drevín v okolí melioračného  rigolu v Rakatníku vykonával ako zákazku
Hydromeliorácii  p.  Krnáč  z  Vidinej.  Starosta  informoval,  že  situáciu  preveril,  došlo  k
vysadeniu stromčekov cca 50 ks, ale žiadateľ zanedbal svoje ďalšie  povinnosti, v dôsledku
čoho  mnoho  stromčekov uhynulo.  Na  tomto  základe  mu  bola  zaslaná  výzva  na  splnenie
podmienok rozhodnutia, kde  mu bol  stanovený termín na odstránenie zistených nedostatkov
a to do 30.11.2014,
-  požiadavka  na  informácie  o  činnosti  TSP v obci –  tejto  problematike   bude  venovaný
samostatný bod programu.
Poslankyňa p. Peržeľová:

- pripomienkovanie zle umiestnenej dopravnej značky pred obcou, ktorá údajne zavádza ľudí.
Starosta pripomenul, že je potrebné rokovanie na Okresnom úrade, odbore cestnej dopravy za
účasti zástupcu dopravného inšpektorátu – zatiaľ sa ešte neuskutočnilo.
-  oprava  cesty  po  havárií  smerom na  Ožďany  –  starosta  informoval,  že  sa  uskutočnilo
rokovanie s RSC Rimavská Sobota a poškodenú cestu opravia do začiatku zimného obdobia.
Poslanec p. Šatara:

- kosenie  okolo stromčekov – starosta skonštatoval,  že v súčastnosti sa  kosí pracovníkmi
MOS a v novembri tam nastúpia pracovníci zamestnaní na §50 j, ktorí kosenie dokončia,

- čierne skládky a fotopasca – starosta podotkol, že obec sa  snaží opätovne vyriešiť tento
problém: čistí čierne skládky a následne budú umiestnené tabule so zákazom sypania smetí, s
upozornením na  pokuty a na  kamerové monitorovanie,  čím budú  splnené  všetky zákonné
požiadavky na udeľovanie pokút v priestupkovom konaní, v prípade porušovania zákazu.

AD6)   Správa o činnosti terénnej sociálnej práce v obci

     V tomto bode starosta obce Ing. Branislav Nociar vyzval Bc. Veroniku Imreyovú, aby
predniesla správu o činnosti sociálnej práce v obci. Správa tvorí prílohu č. 1 k zápisnici.
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AD7)   Správa o činnosti obecného úradu a zhodnotenie volebného obdobia
2010-2014

V tomto bode  starosta obce Ing.  Branislav  Nociar  predniesol  prítomným  správu  o
činnosti obecného úradu  a zhodnotil volebné obdobie 2010 - 2014  :   
V prvom rade starosta  ozrejmil  situáciu, ktorá  nastala pri  preberaní  funkcie  starostu,
Pripomenul, že  funkcia starostu bola odovzdaná v poslednom možnom termíne - 27.12.2010,
bez akejkoľvek kontinuity a  spolupráce bývalého  vedenia.  Funkciu   odovzdávala  vtedajšia
zástupkyňa starostu  PaeDr. Husárová, za čo jej patrí česť. V tom období mal byť schválený
rozpočet a VZN k daniam, ktoré boli schvaľované narýchlo. K odovzdaniu agendy starostu
nedošlo  doteraz.  Skonštatoval,  že  v  období  nástupu   už  bola  vo  výpovednej  dobe  aj
ekonómka a doklady neboli naúčtované od septembra 2010. A účtovná uzávierka mala byť
hotová do 20.1.2011. Stav na účte bol cca 5 000€, pričom  bolo potrebné vyplatiť  mzdy a
energie, čo výrazne presahovalo túto sumu. Jediným pozitívom bolo, že obec nebola zadĺžená.
Stav majetku – starosta podotkol, že na začiatku bola spoločne vykonaná obhliadka a došlo sa
k záveru že: 
      -    majetok obce bol značne zanedbaný,

 účtovníctvo bolo v katastrofálnom stave a  pracovníci obce  ho dávali  do poriadku
takmer 3 roky,

 mnoho vecí z majetku chýbalo a tak boli radšej odpísané,
 starostlivosť   o  životné prostredie nebola takmer   žiadna  – veľkoplošné  kontajnery

vyvážané na čiernu skládku, nefunkčná a neskolaudovaná  ČOV, pričom  domácnosti
boli napojené na kanalizáciu, čierne skládky v intraviláne a podobne, 

 zanedbané boli aj ďalšie administratívne činnosti – výber daní, nevedená kniha došlej
a vyšlej pošty, žiadna evidencia zmlúv, nefunkčná webová stránka obce, neexistujúca
úradná tabuľa.  O zákonných povinnostiach zverejňovania dokumentov nemohla byť
byť ani reč. 

Z  makroekonomických  východísk  podčiarkol,  že obec  v  minulosti  takmer  nečerpala
eurofondy,  aj  keď  v  rámci  programovacieho  obdobia  2007-2013  podstatná  časť  výziev
vhodných pre obce našej veľkosti bola práve v období 2007-2010 (PRV, Leader). Výnimku
tvorí neslávne  známy  projekt  na vzdelávanie  (nazývaný  „na  halu“),  pri ktorom náklady
obce na spoluúčasť boli  cca  1  mil.  Sk a hala bola predaná firme Kovos – teda obci
nepriniesol nič pozitívne. 
Ďalšou prekážkou, s ktorou sme sa museli vysporiadať bolo zníženie podielových daní od
štátu  o cca 7 % od r. 2011, ktoré  dodnes nie sú na pôvodnej výške. 

Starosta v krátkosti zhrnul činnosti,  ktoré za jednotlivé roky volebného obdobia boli v obci
vykonané:

 Rok 2011
-  „Vykonala  sa  dočasná  kolaudácia  ČOV (30.3.2011)  –  čím   mohla  byť  spustená  do
prevádzky.
- Zabezpečili sme vyčistenie a prehĺbenie rigolov pri hlavnej ceste + opravu zábradlia na
moste  (ktoré boli  v  katastrofálnom stave),   vyznačenie  priechodov  pre chodcov, čiar  na
parkovisku.
-  Využili  sme  možnosť  výhodného  zamestnania  tzv.   protipovodňových  pracovníkov
(spoluúčasť obce na mzde len 5 %)  - 7 pracovníkov  (drenáž a odvedenie vody na ihrisku,
rigol vedľa cesty a pri ihrisku, vyčistenie rigola a priepustov pri cintoríne, vyčistenie rigola ku
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družstvu,  vyčistenie  okolia  rigola  v   Rakatníku,  rigol  od  záhrad  za  Markotánom  k
Elznicovcom, rigol za záhradami nad Mlynom, rigol a rúry cez záhrady a dvory Konského a
Látku, vyčistenie potoka od domu  Blaženy Markotánovej,  vyčistil  sa rigol a rúry pri dome
O.Machavu, rigol v Konopišti – B.Bakša, P.Machava, odstránenie kríkov za Melichom a pri
Harasti).
- Vypracovali  sme  nové nájomné zmluvy -  s nájomcami v budove OÚ, za výhodnejších
podmienok pre obec.
-  Realizovali  sme 2x dovoz a distribúciu potravinovej pomoci  pre občanov v hmotnej
núdzi.
 - Zabezpečili sme  vypracovanie Komunitného plánu obce .
 - Odstránili sme 3 čierne skládky (pri kostole, v parku, pri hasičskej zbrojnici).
-  Zrekonštruovali sme  obecný rozhlas (dotácia MF 6000€+670 obec).
- Vypracovali projektovú  dokumentácia - Intenzifikácia ČOV - prekrytie, rozšírenie ČOV
+ vybavili  stavebné povolenie.
 - Vypracovali  a zapojili sme sa do projektu Terénna sociálna práca v obci na roky  2011-
2013, ktorý nám bol schválený (dotácia z eurofondov a ŠR – 41 078€) a zamestnali sme dve
pracovníčky.
-  Pomohli sme zemnými prácami susednej obci pri oprave Oždianskej  štavice.
-  Pomohli pri oprave múrika pri kostole.
-  V MŠ a ŠJ – sme vymaľovali podstatnú časť vnútorných priestorov. 
 - Na  OÚ – sme opravili sálu – murárske práce, vymaľovanie, oprava parkiet a urobili  nové
pódium, 

 -  Získali  sme  dotáciu  na  protipovodňové  opatrenia  vo  výške   20  000 €   v  projekte
Programu  revitalizácie  krajiny  pre  rok  2011,   a  taktiež  sme  bez  nákladov  pre  obec
zamestnali  10  pacovníkov.  Z  týchto  zdrojov  sme  naozaj  kvalitne  vykonali  opatrenia  v
Konopišti,  medzi  záhradami  medzi  Družstevnou  a  ulicou  Nad  Mlynom,  na   Kotočke (pri
Málikovcvoch),   Za riekou na Kederka (pri a nad Bakšovcami)  + bol vyčisterný  rigol za
Kováčovcami  a  tak  sme  vo  veľkej  miere  vyriešili  dlhodobý  problém  s  pravidelným
zatápamím dvorov a záhrad našich občanov. 

 - Zabezpečili vyčistenie melioračného rigolu v Rakatníku  (Hydromeliorácie).

 Rok  2012 
-  Úradom vlády sme boli poverení zorganizovaním celoslovenskej   Regionálnej  vodnej
konferencie,  čo sa nám aj úspešne podarilo.
-  Pokračovali  sme  v  rekonštrukcii  OÚ –  vykonali  sme  celkovú  rekonštrukciu  knižnice,
vymaľovanie  schodišťa,  čakárne  u  lekára,  opravili  sme   posilňovňu  a  telocvičňu,  ako  aj
opravu perónu (bočnej steny).
- Dokončili a sfunkčnili sme  osvetlenie na multifunkčnom ihrisku.
- Opravili sme dezolátny železný most.
- Zabezpečili sme výmenu zábradlia od mosta ku Rydzoňovcom za nové zvodidlá.

 - Zamestnali sme na protipovodňové práce  3 zamestnancov na 3 mesiace a  5 zamestnancov
na  na 6 mesiacov.
- Opravili sme obidve autobusové zastávky, ako aj veľkoplošný kontajner.
- Dodali sme do každej domácnosti žlté nádoby na plasty. 
- Spoluorganizovali sme  schôdzu OO JDS – 7.7.2012 z  okresov PT a RS.
- Vytvorili sme novú webovú stránku obce .
-  Zakúpili sme náradie  - rozbrusovačku, kosačky, fotopascu, motorovú pílu.
-  Zalaminovali sme mapy katastra a umiestnili sme ich na chodbu OÚ.
-  Predĺžili sme dočasnú kolaudáciu ČOV  (do r. 2013).
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-  V ZŠ sme urobili zo šatní  novú počítačovú miestnosť, zakúpili sme interaktívne tabule.
-  Pre   MŠ  sme získali  dotáciu vo výške 13 500 €, z ktorej sme  vymenili v celej budove
okná,  dvere  (+  žalúzie,  parapetné  dosky,  sieťky). Taktiež  sme  v  MŠ vybudovali  nový
altánok.

 Rok 2013

-  Podarilo  sa nám získať dotáciu takmer   71 000€,  z ktorej sme  realizovali  kompletnú
výmenu  okien a dverí, žalúzii, parapetných dosiek  v celej budove ZŠ. 
- V budove  OÚ sme previedli   kompletnú  opravu espressa vrátane nových radiátorov,
kúpili  nové   žalúzie  na  schodište,  vymaľovali  ambulancie,  prerobili  sme  teplovodné
vedenie v miestnosti pre dôchodcov .
-  Nakúpili  sme  ďalšie   náradie  –  motorové  nožnice,  frézu  na  sneh,  ďalej   prenosné
ozvučovacie zariadenie,  úradnú tabuľu. 
- Zamestnali sme opäť ďalších troch pracovníkov na protipovodňové práce na  3 mesiace,
ako aj ďalších 3 pracovníkov na práce pre obec  (regionálna zamestnanosť) na 9 mesiacov
(spolufinancovanie obce 20 % mzdy). 
-  V  obci  sme  vykonali  opravu  výtlkov  na  miestnych  komunikáciách,  ďalej   opravu,
odizolovanie  a  natretie  fontány,  obnovenie  zelene  v  parkoch,  opravu  oplotenia  v
cintoríne, rozšírenie chodníka oproti OÚ, odstránenie a prekrytie studne na ulici RAD,
oprava a natretie lavičiek v parku atď.
- V MŠ- sme vymaľovali ďalšie priestory, nakúpili  zariadenie (kreslá, stoličky) 
- V kaplnke sme začali s  opravou oltára.      

   - Urobili  sme  aj  prírodné   klzisko  v časti  Súdraž, ktoré však  nebolo  kvôli  slabej  zime
funkčné.  
  
 Rok 2014

 Kompletne   sme  zrekonštruovali  v  budove  OÚ  toalety  a  umyvárky   pre  pacientov
(odstránené  zásteny,  urobené  nové  priečky,  opravené  steny,  nový  radiátor,  nová  dlažba,
obkladačky, dvere, sanita).
V  prízemných priestoroch sme urobili dennú miestnosť pre dôchodcov (zakúpili  sme
kuchynskú  linku,  prerobili  vodu,  elektrinu,  kúrenie,  vyspravili  omietky, vymenili  okná,
urobili novú podlahu, vymaľovali, zariadili nábytkom).
 Sfunkčnili sme  miestnosť pre  stolný tenis + sprchy a toalety (odstránené staré schody,
prerobený odpad vody,  nové potrubia  na  vodu,  nová  sanita,  natretá podlaha,  vymaľovaná
miestnosť).
- Vytvorili sme  dielňu a sklady pre potreby úradu.
- V dome smútku sme nanovo prelepili celú hlavnú strechu, komplexne vymaľovali vnútorné
priestory a dotiahli sme potrubím do budovy vodu s úmyslom vybudovať toalety.
- Zabezpečili  sme vypracovanie dopravného pasportu, v rámci ktorého sme na miestnych
komunikáciách umiestnili 12 nových značiek a zrkadlo.
 Skolaudovali sme čističku dopadových vôd (ČOV) – do trvalej  prevádzky. 
 Prepoistili sme  obecný majetok. 
 Zamestnali za výhodných podmienok (regionálna zamestnanosť- §50j) -  5 zamestnancov
na dobu 9 mesiacov.
 V  areáli TJ,  ktorý  je  majetkom  obce,  sme  opravili  sprchy  a  toalety,  vymaľovali
vnútorné priestory, natreli zábradlie, vybudovali  nový prístrešok  a opravili lavičky. 
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 Zabezpečili  sme  vypracovanie  prevádzkového  poriadku  pohrebiska,  evidencie
hrobových miest, aktualizáciu agendy PO, CO, ako aj  projekt informačnej bezpečnosti. 

 V  projekte  terénna  sociálna  práca  –  pokračovanie, sme  boli  úspešní  a  opäť  sme
zamestnali  2  pracovníčky  (trvanie  projektu  od  4.6.2014  do  30.11.2015  financované  z
eurofondov 44 167€)).
-  MŠ  bola úspešná v projekte (3000€) pre ktorú bola z dotácie  zakúpená  interaktívna
tabuľa, projektor, notebook , farebná tlačiareň .
 Schválená bola aj  dotácia z  Envirofondu na pokračovanie v budovaní kanalizácie vo
výške 42 000 €, z ktorej budujeme,  vetvu 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).
 Vybudovali sme aj 2 nové detské ihriská -  v parku a v areáli MŠ.
- Vypracovali sme projekt na komplexnú rekonštrukciu  budovy obecného úradu a podali
sme  žiadosť o dotáciu na ENVIROFOND (Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov) vo výške  200 000€. Výsledok bude známy do konca tohto roka.
- Zapojili sme sa do projektu VÚC, kde sme zamestnali  5 zamestnancov na 3 mesiace,
ktorí realizovali  úpravu okolia ciest v správe VÚC (Prievrana-H.Ves, H.Ves-H.Zalužany).
 Pre MŠ – boli zakúpené z ďalšieho projektu : interaktívna tabuľa + dataprojektor.
 V ZŠ boli vymenené  vnútorné dvere .
 Realizovali sme aj prekládku dažďovej kanalizácie – okolo stavebného pozemku p. Pavla
Babaríka.
 Zabezpečili sme aj bezplatné vypracovanie auditu verejného osvetlenia.
 Realizujeme  vyčistenie  čiernych  skládok  –  pri  Harasti,  za  Melichom,  kde  osadíme
tabule so zákazom sypania smetí, ako aj kamerový monitoring.
 Zabezpečili sme aj  opätovného vyčistenie rigola vedľa cesty smerom na Ožďany.
 V kaplnke – odvodňujeme okolie (drenáž), izolujeme múry.

Na záver starosta podotkol,  že pri tomto všetkom sme zabezpečili vysokú starostlivosť o
čistotu a poriadok v obci.  Snažili  sme   sa  zvýšiť  úroveň  kultúrneho života, keď sme
zorganizovali 4 ročníky obecných slávností, silvestrovský ohňostroj, spoluorganizovali sme 3
vatry oslobodenia, jeden futbalový turnaj, jednu silvestrovskú zábavu, mikulášske večierky a
podobne.

Poskytovaním nemalých finančných zdrojov pre miestne organizácie sme sa snažili podporiť
ich činnosť a tým rozvíjať aktivity občanov, ktoré nám mnohí závidia.
Zároveň skonštatoval, že obec je stabilizovaná so znakmi progresu v mnohých oblastiach,
systém je  nastavený  a  funkčný. Je  potrebné  pokračovať  v  zmenách  a  nadviazať  na
urobené. Urobili   sme   maximum  čo  bolo  v  našich  silách  a  hlavne  vo  finančných
možnostiach. Snažili sme sa urobiť´čo najviac, bez toho aby sme obec zadĺžili. 

OZ  berie  na  vedomie  správu  o  činnosti  obecného  úradu  a  zhodnotenie  volebného
obdobia 2010-2014.
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AD 8) Prerokovanie žiadostí

Žiadosť p. Mgr. Ľubice Markotánovej o predaj nehnuteľností:

     K tejto žiadosti starosta uviedol, že na minulom zasadnutí OZ sme túto žiadosť odročili do
vypracovania geometrického plánu, tak aby bola dodržaná pôvodná dohoda. V prvom rade je
potrebné schváliť  formu predaja.  Starosta navrhol predať tieto pozemky podľa §9 A ods.8
písm. b)  zákona o majetku obcí.
Poslanec  p. Šatara  vyslovil  názor,  že  sa  nemusíme  o  tom nejako  zvlášť  baviť,  keďže
geometrický plán bol prerobený a žiadateľka akceptovala podmienky.
Poslanec p. Ďalog sa informoval, ako je to s tou krížnou parcelou, na čo starosta odpovedal,
že bola vôľa to riešiť naraz, ale keďže je tam viac vlastníkov a je zaťažená exekúciou, nebude
to možné riešiť súčasne.
Keďže viac pripomienok k návrhu nebolo, preto dal starosta hlasovať.

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

OZ schvaľuje formu predaja nehnuteľností: -parcely č. 603/44 – TTP; 603/45 – TTP,
603/46 – zastavaná plocha, 609/42 – orná pôda nachádzajúcich sa v k.ú. Sušany,  vo
vlastníctve obce, ktoré  nie sú využiteľné obcou, podľa  par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o
majetku obcí .

Starosta následne vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o predaji predmetných parciel.

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

OZ schvaľuje predaj pozemkov v majetku obce  Hrnčiarske Zalužany, nachádzajúcich
sa v k.ú. Sušany  vedených na LV č. 605 resp. 664, podľa GP č.32616881 - 163/2014: 

 parc. č. 603/44, druh pozemku TTP,  o výmere 214m2,
 parc. č. 603/45, druh pozemku TTP,  o výmere 81m2, 
 parc. č. 603/46, druh pozemku  zastavaná plocha,  o výmere 12 m2,
 parc. č. 609/42, druh pozemku  orná pôda,  o výmere 4m2,

Spolu: 311 m2 pani Mgr. Ľubici Markotánovej, bytom Hrnčiarske Zalužany č. 60, za
cenu  1,50EUR/m2  t.j.  celkom  za   466,50  EUR.  Náklady  na  vypracovanie  kúpno-
predajnej  zmluvy a na prevod nehnuteľností znáša kupujúci. 
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AD 9)  Rôzne

1.  Stretnutie MAS Malohont -  v tomto bode programu starosta informoval  poslancov o
verejnom  stretnutí  s  občanmi,  predstaviteľmi  organizácií  a  podnikateľmi  obce,  ktoré  sa
uskutočnilo  17.10.2014.  Na tomto  stretnutí sa zúčastnilo  len 15 občanov, čo pracovníčky
MAS prekvapilo,  keďže sa rokovalo o budúcnosti smerovania  eurofondov napr. cyklotrasy,
kultúrny  dom,  zdroje  na  opravy  obecných  budov,  kúpalisko  a  pod.  Skonštatoval,  že  ani
súčasní  a ani kandidáti na poslancov na ďalšie  volebné obdobie (okrem dvoch) neprejavili
záujem o túto tak významnú oblasť pre náš rozvoj. Podobne prekvapujúca bola neúčasť dvoch
kandidátov na starostu.

2.Prenájom obecných pozemkov.
Na minulom zasadnutí OZ bolo  odsúhlasené  vypísanie  verejnej  obchodnej súťaže  formou
ponukového konania na prenájom obecných pozemkov. Keďže bola ustanovená komisia ( p.
Križo, p. Adam a p. Šatara) na vyhodnotenie ponúk, vyzval starosta jedného z členov komisie,
aby  oboznámil prítomných  s predloženými ponukami.
Poslanec p. Šatara informoval prítomných:
Na  obecný  úrad  boli  doručené   3  obálky:  od  p.  O.  Melicha,  p.  Ing.  Babaríka  a  sl.  D.
Ňuňukovej.  Všetky  spĺňali  podmienky,  ktoré  boli  stanovené  na  zaradenie.  Keďže
rozhodujúcim kritériom bola ponúkaná cena skonštatoval,  že úspešným uchádzačom sa stal
p. Ondrej Melich, ktorý ponúka 100 €/rok za 1 ha pôdy. Nasleduje p. Ing. Babarík ( 72 €/1 ha)
a nakoniec sl. D. Ňuňuková ( 60 €/ 1ha). Všetky ponuky tvoria prílohu k zápisnici.
Na základe  tejto  informácie  starosta vyzval  poslancov,  aby  hlasovali  o  výsledku  verejnej
obchodnej súťaže.

Výsledok hlasovania:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0 
OZ schvaľuje výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov  v majetku
obce p. č. 996/2, 998/3, 999/2, 1001/4 + 996/3, v rozsahu celkom 4,9523 a prenajíma ich
na obdobie od 1.11.2014 do 31.10.2015, úspešnému uchádzačovi p. Ondrejovi Melichovi. 

3. Odmeny poslancov OZ
V  tomto  bode  starosta  informoval,  že  na  základe  Zásad  odmeňovania  budú  poslancom
vyplatené odmeny za zasadnutia. Tieto odmeny môžu byť zvýšené o koncoročnú odmenu za
vykonanú prácu v danom roku. Navrhol preto, aby aj tento rok boli vyplatené odmeny, avšak
je potrebné aby OZ schválilo  v akej výške. Starosta vyzval poslancov, aby predložili návrhy
na výšku odmeny.
Poslanec p.  Szöke  navrhol,  aby odmeny boli vyplatené v takej výške ako minulý rok, teda
200€, keďže ani dotácie na činnosť jednotlivých organizácií sa nezvyšovali.
Poslanec p.  Ďalog podotkol, aby starosta dal návrh,  keďže sú to odmeny pre nich a je dosť
nepríjemné navrhovať sebe odmenu.
Poslanec p. Šatara podotkol, že prácu poslancov v tomto roku určite nevykonali 100%, takže
oproti minulému roku, kde boli 200 € by mali byť menšie.
Starosta teda navrhol odmenu vo výške 150 € a dal hlasovať o tomto návrhu.

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

OZ schvaľuje odmenu poslancom OZ vo výške 150 € brutto s odstupňovaním podľa
reálnych účastí na OZ.

AD10)  Diskusia

Poslanec p.  Križo  mal pripomienku, že podľa rozhodnutia p. Krnáč mal povinnosť vyčistiť
rigol a  podľa jeho názoru to neurobil. 

Starosta odpovedal,  že má mýlne  informácie,  lebo  rigol bol  dôsledne vyčistený,  ale po  3
rokoch  je   logicky  opäť  zanesený  nánosmi.  S týmto súhlasil  poslanec  p.  Šatara,  ktorý
povedal, že po jednej väčšej búrke môžu nánosy zaniesť rigol.

Poslanec p.  Šatara  upozornil,  že momentálne  sú spadnuté stromy – topole a keďže sú na
území, ktoré spravujú Hydromeliorácie je potrebné ich vyzvať na ich odstránenie.

Poslanec p. Križo sa ďalej zaujímal, či sa pri výkopových prácach v súvislosti s kanalizáciou
robí  fotodokumentácia  a  kto  ju  robí.  Starosta  mu  odpovedal,  že  sa  robí  dokumentácia,
nakoľko je to podmienkou financovania z fondu a robí ju zhotoviteľ.

Poslanec  p.  Križo žiadal  o  informáciu  ohľadne  nájomných  zmlúv  s  Poľnohospodárskym
družstvom. Starosta mu vysvetlil,  že nájomnú zmluvu s Poľnohospodárskym družstvom sme
nemali,  keďže bola podpísaná ešte minulým starostom a na obecnom úrade sa nenachádzala.
Na základe žiadosti nám bola vydaná kópia. V súčasnosti riešime výpoveď tejto zmluvy, ale
predseda pri osobnom rokovaní vyjadril nesúhlas s výpoveďou.

 AD 11) Návrh a schválenie uznesenia

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

Hlasovanie :
Za :   6
Proti : 0
Zdržali sa : 0

AD 17)  Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci poďakoval všetkým za dnešnú  účasť,
za  odvedenú  prácu  v  prospech  obce  v  tomto  volebnom  období,  ako  aj  za  vzájomnú
spoluprácu. Tým, ktorí kandidujú v blížiacich sa voľbách zaželal   veľa úspechov.

Po záverečnom poďakovaní starostu sa prihlásili o slovo poslanci p. Peržeľová a p. Šatara,
ktorí ocenili prácu starostu v tomto volebnom období.

Po  nich  požiadal  o  slovo  občan p.  Július  Slanina,  ktorý tiež  poďakoval  poslancom a
starostovi za ich činnosť a ocenil aj skutočnosť, že starosta tejto obce je neskorumpovateľný,
o čom má verbálne dôkazy.
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Po týchto vstupoch starosta vyhlásil zasadnutie OZ v zmysle zákona za ukončené. 

Zapísala : Ing. Zuzana Václaviková 

Overovatelia : p. Vladimír Ďalog
p. Peter Szöke

Ing. Branislav Nociar
                                        starosta obce    
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           Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 5/ 2014
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch,  ktoré  sa konalo
dňa 24.10.2014 o 1730 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :

1.  Kontrolu  plnenia   uznesenia  zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva,  konaného  dňa
10.10.2014.

2.   Správu o činnosti terénnej sociálnej práce v obci. 
3.   Správu o činnosti obecného úradu a zhodnotenie volebného obdobia 2010-2014.

B/ Schvaľuje :

1.  Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

2.  Formu predaja nehnuteľností: -parcely č. 603/44 – TTP; 603/45 – TTP, 603/46 – zastavaná
plocha, 609/42 – orná pôda, nachádzajúcich sa v k.ú. Sušany,  vo vlastníctve obce, ktoré  nie
sú využiteľné obcou, podľa  par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí .

3.  Predaj pozemkov v majetku obce   Hrnčiarske Zalužany, nachádzajúcich sa v k.ú. Sušany
vedených na LV č. 605 resp. 664, podľa GP č.32616881 - 163/2014: 

 parc. č. 603/44, druh pozemku TTP,  o výmere 214m2,
 parc. č. 603/45, druh pozemku TTP,  o výmere 81m2, 
 parc. č. 603/46, druh pozemku  zastavaná plocha,  o výmere 12 m2,
 parc. č. 609/42, druh pozemku  orná pôda,  o výmere 4m2,

spolu: 311 m2,  pani Mgr. Ľubici Markotánovej, bytom Hrnčiarske Zalužany č. 60, za cenu
1,50EUR/m2 t.j. celkom za  466,50 EUR. Náklady na vypracovanie kúpno-predajnej  zmluvy
a na prevod nehnuteľností znáša kupujúci. 

4.  Výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov  v majetku obce p. č. 996/2,
998/3,  999/2,  1001/4  +  996/3,  v  rozsahu  celkom 4,9523 a prenajíma  ich  na  obdobie  od
1.11.2014 do 31.10.2015, úspešnému uchádzačovi p. Ondrejovi Melichovi.

5.   Odmenu poslancom OZ vo výške 150 € brutto s odstupňovaním podľa reálnych účastí na
OZ.

Ing.Branislav Nociar
     starosta obce  

12


