
          Obec Hrnčiarske Zalužany

     Z Á P I S N I C A  6/2014 (1/2014-2018)

   zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v   Hrnčiarskych  Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré sa konalo  dňa  12.12.2014 o 17.00 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:
Vladimír Ďalog
Ing. Andrea Kováčová
Ing. Milan  Markotán
Katarína Peržeľová
Radovan Séleš
Peter Szöke (prítomný od bodu 14)

Ospravedlnený:
Rastislav Bolha

Hostia:
Ing. Peter Košťalik
Marek Potocký
Ing. Ján Adam
Ondrej Melich 
Mikuláš Kováč

AD1)   Otvorenie zasadnutia

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

AD2)    Oznámenie  výsledkov  voľby  starostu  a  volieb  do  obecného
zastupiteľstva  a  odovzdanie  osvedčení  novozvolenému  starostovi  a
poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

     Starosta vyzval predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Petra  Košťalika, aby oboznámil
prítomných  s  výsledkami  volieb  do  orgánov samosprávy našej  obce  a  následne odovzdal
zvolenému starostovi  a poslancom osvedčenia o zvolení.
Ing. P.Košťalik  prečítal  správu miestnej  volebnej komisie  a následne odovzdal osvedčenie
novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva.

„ OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Hrnčiarske Zalužany“
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AD3)    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignii

Starosta zložil sľub prečítaním sľubu a podpisom zápisnice o zložení sľubu a tým sa
ujal výkonu funkcie na nasledujúce volebné obdobie.

 „OZ  konštatuje,  že   novozvolený starosta obce  Ing.  Branislav Nociar  zložil  zákonom
predpísaný sľub starostu obce“. 
 

AD4)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

 Starosta  oboznámil  prítomných,  ako  bude  vykonaný  sľub  poslancov,  v  prípade
odmietnutia  sľubu,  zloženia  sľubu  s  výhradou  alebo  vzdanie  sa  mandátu  znamená  zánik
mandátu poslanca.   

Následne prečítal sľub poslanca a vyzval poslancov, aby podpísali zápisnicu o zložení sľubu.

„OZ konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 
Vladimír Ďalog
Ing. Andrea Kováčová
Ing. Milan Markotán
Katarína Peržeľová
Radovan Séleš 
Peter Szöke (zložil sľub po skončení bodu bodu 13) 

AD5) 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.
Ing. Branislav Nociar starosta obce určil:
Za zapisovateľku : pracovníčku OÚ p. Ing. Zuzanu Václavikovú.
Za overovateľov: Vladimíra Ďaloga a Ing. Andreu  Kováčovú.

AD6)   Vystúpenie novozvoleného starostu.

     V tomto bode starosta obce Ing. Branislav Nociar predniesol príhovor, kde v prvom rade
poďakoval občanom za vysokú účasť v komunálnych voľbách a aj kandidátom na starostu a
poslancov,  ktorí  prejavili  ochotu  podieľať  sa  na  spravovaní  vecí  verejných.  Zároveň
zagratuloval  novozvoleným  poslancom  a  poďakoval  poslancom,  ktorým  sa  poslanecký
mandát  skončil.  Zároveň  v  krátkosti  predstavil  zámery  a  ciele  na  nastávajúce  volebné
obdobie.

AD7)   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
 I. časť

1./  Otvorenie zasadnutia 
2./ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ)

a  odovzdanie  osvedčení   novozvolenému  starostovi  a   poslancom  novozvoleného
obecného zastupiteľstva.  
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3./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií. 
4./ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
5./ Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať  sa. 
6./ Vystúpenie novozvoleného starostu.

II. Časť

7./  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ.  
8./ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch

podľa § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších     predpisov.
9./  Návrh na zriadenie komisii a voľba ich predsedov.
10./Schválenie rozpočtu obce na rok 2015.
11./ Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.
12./ Úprava rozpočtu 2014 – schválenie rozpočtových opatrení.                                                 
13./Schválenie    všeobecne záväzného nariadenia obce  č. 03/2014 o dani z nehnuteľností,
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    odpady a
o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Hrnčiarske
Zalužany na rok 2015.
14./Určenie platu starostu obce.
15./Určenie zástupcu starostu.                                                                   
16./ Prerokovanie žiadostí.
17./ Diskusia.
18./ Záver. 
  
   Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, dotazy a návrhy na doplnenie 
programu starosta dal hlasovať za predložený návrh programu.
   
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ“. 

AD  8) Poverenie  poslanca  OZ,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a  viesť
zasadnutia  OZ  v  prípadoch  podľa  §  12zákona  č.  369/1990  Zb.  o
obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov.

V tomto bode starosta prítomným ozrejmil situácie, ktoré si vyžadujú, aby bol zvolený
poslanec, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. Navrhol, aby takto povereným
poslancom sa stala Ing. Andrea Kováčová a zároveň vyzval prítomných, aby vyjadrili svoj
súhlas alebo nesúhlas, prípadne iný návrh. Keďže poslanci nenavrhli iného poslanca, starosta
dal hlasovať.

Hlasovanie:   

Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
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Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ  poveruje  poslankyňu  Ing.  Andreu  Kováčovú  zvolávaním  a  vedením  zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia  veta  a  ods.  6  tretia  veta  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení
neskorších predpisov.“  

AD 9)  Návrh na zriadenie komisii a voľba ich predsedov.
 

Starosta  v tomto bode zhodnotil  činnosť komisií,   zriadených  v predchádzajúcom
volebnom období. Skonštatoval, že nie je potrebné vytvárať komisie, ktoré nebudú pracovať.
Jedinou komisiou, ktorá je povinná zo zákona (zákon č. 357/2004 Zb. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov) je komisia na ochranu verejného záujmu
a tá sa volí len z poslancov.
Po  krátkej  rozprave  poslanci  navrhli,  aby  v  budúcom  volebnom  období  pracovali  tieto
komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu.

   Komisia  stavebná.
   Komisia pre kultúru a školstvo.
   Komisia pre verejný poriadok  a riešenie  sťažností.

O tomto návrhu dal starosta hlasovať:

Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ  zriaďuje   nasledovné komisie: komisiu na ochranu verejného záujmu,
komisiu stavebnú, komisiu pre kultúru a školstvo a komisiu pre verejný poriadok a riešenie
sťažností“ 

Starosta ďalej vyzval poslancov, aby si zvolili členov komisie na ochranu verejného záujmu,
keďže táto komisia je zložená výlučne z poslancov. Nakoľko na zasadnutí neboli prítomní
všetci poslanci, dospelo sa k názoru, že túto voľbu a voľbu predsedov komisií presunú na
najbližšie zasadnutie OZ.

Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ odročuje voľbu predsedov komisii a zloženie komisie na ochranu verejného záujmu“.
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AD 10)  Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 

V tejto  časti  programu ekonómka obce p.  Cabanová predniesla  návrh rozpočtu  na
budúci rok, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

V rozprave k rozpočtu poslanec p.  Markotán  poprosil o podrobný rozpočet, keďže
chce  mať  prehľad  o  jednotlivých  položkách.  P.  Cabanová  ozrejmila,  z  akého  dôvodu
predložila návrh v tejto forme a zároveň sa vyjadrila, že rada poskytne poslancom rozpočet v
rozšírenej podobe.

Poslanec  p.  Markotán vyjadril  svoj  názor  k  rozpočtu  Základnej  školy,  keďže  je
nedostatok detí,  aby sa škola  zrušila. Pre nedostatok žiakov nám  školu nebudú dotovať.
Pokiaľ nebudeme budovať nové domy v obci, nebude dostatok detí. Poslanec p.  Markotán
ďalej uviedol, že pokiaľ bol on starostom, budovali sa domy, ale teraz sa nič nestavia. Starosta
odpovedal, že domy sa síce budovali, ale nie v Zalužanoch, keďže pozemky patria do Sušian.
Zároveň vysvetlil situáciu ohľadne Základnej školy, aké oparenia sa prijali z našej strany , aby
sa  škola  aj  naďalej  udržala.  Čo sa  týka  Materskej  školy,  tu  máme už  tretí  rok  povolenú
výnimku, keďže v triede je 24 detí, ale v súčasnosti nie je rentabilné zriadiť ďalšiu triedu,
pretože by sa nenaplnila a do budúcnosti neočakávame zvýšenie počtu detí. Otázka rozpočtu
školy preto ostáva otvorená.

Keďže poslanci nemali nejaké vážne výhrady a pripomienky starosta dal hlasovať o
predloženom návrhu rozpočtu na rok 2015.

Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ schvaľuje rozpočet obce na rok  2015 podľa predloženého návrhu (príloha č. 1)“ 

Ekonómka obce poprosila prítomných poslancov o schválenie, že obec v roku 2015
nebude účtovať v programovom rozpočte.
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ schvaľuje, že obec v roku 2015 nebude účtovať v programovom rozpočte.“

AD 11)  Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov

V tejto bode programu Ing. Václaviková predniesla návrh poplatkov na budúci rok,
ktorý  tvorí  prílohu  č.  2  tejto  zápisnice.  Nakoľko  všetky  sadzby  poplatkov  ostávajú  v
nezmenenej  výške  a  poslanci  k  jednotlivým  sadzbám  nemali   pripomienky  dal  starosta
hlasovať.
Hlasovanie:
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Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

 
„OZ schvaľuje sadzby ďalších miestnych poplatkov  pre rok  2015 podľa predloženého
návrhu (príloha č. 2)

AD 12)   )     Úprava rozpočtu 2014 – schválenie rozpočtových opatrení – 
p. Cabanová

 V tomto bode programu  ekonómka obce predniesla návrh rozpočtového opatrenia,
ktorý tvorí prílohu č.3. Ide o presuny finančných prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.

Nikto z prítomných poslancov nemal k opatreniu č. 2 /2014 pripomienku, preto dal starosta
hlasovať.

Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenia  č.02/2014“

AD 13) Schválenie    všeobecne záväzného nariadenia obce  č. 03/2014 o
dani  z  nehnuteľností,     miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za
komunálne  odpady  a  drobné  stavebné     odpady  a  o  podmienkach
určovania  a  vyberania  dane  a  miestneho  poplatku   na  území   obce
Hrnčiarske Zalužany na rok 2015.

K  predloženému  návrhu  VZN  predniesla  Ing.  Václaviková  krátky  komentár,  kde
upozornila poslancov na zmeny, ktoré boli vykonané vo VZN.
V diskusii navrhol poslanec p. Séleš, aby poplatok za psa, ktorý by bol z útulku a majiteľ by
to preukázal potvrdením bol odpustený po dobu dvoch rokov. Vyriešil by sa tým podľa jeho
názoru pohyb psov po obci. Poslanci nesúhlasili s týmto názorom a po krátkej diskusii sa
dohodli,  že  tento  návrh sa zatiaľ  do VZN nebude zapracovávať,  ale  nevylúčili,  aby sa v
budúcnosti k tomuto vrátili.
Poslankyňa  p.  Peržeľová  navrhla  vypustiť  v  §32  ods.9  bod  b),  nakoľko  preukázaním
študentov za platbu za ubytovanie nie je zrejme, či je tam zahrnutý aj poplatok za komunálny
odpad.
Poslanci s týmto názorom súhlasili. Keďže neboli ďalšie pripomienky dalo starosta hlasovať o
návrhu, kde  §32 ods.9 bod b) bude vypustený. 

Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
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Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ schvaľuje VZN č. 03/2014  dani z nehnuteľností,    miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    odpady a o podmienkach určovania a
vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2015 s
úpravou.“

AD 14)  Určenie platu starostu obce.

V tomto bode starosta obce ozrejmil poslancom na akom princípe sa stanovuje plat
starostu. Informoval aj o tom, že v roku 2011 došlo ku zmene zákona o odmeňovaní starostov,
kde minimálny plat starostu poklesol oproti predchádzajúcim obdobiam o cca 20%, teda aby
dosiahol  plat  predchádzajúceho  starostu  navýšenie  základného  platu  by  malo   byť  o
spomenutých  20  %.   Vysvetlil  aj   to  aký  bol  vývoj  platu  za  posledné  štyri  roky,  kde
percentuálne navýšenie, ktoré schvaľovali poslanci OZ sa znižovalo a v roku 2014 dosiahlo
19,30 %.
V diskusii  poslankyňa  p. Kováčová chcela  vedieť  aké   možné  rozmedzie  percentuálneho
navýšenia  je  možné a  poznamenala,  že určite  si  ten  plat  starosta  zaslúži  a  navrhla  20 %
navýšenie oproti minimálnej výške . S týmto návrhom súhlasila aj poslankyňa p. Peržeľová,
avšak  poslanec  p.  Markotán  nesúhlasil,  navrhol  iba  10  % navýšenie,  čo  by  znamenalo
zníženie platu starostu oproti minulému volebnému obdobiu. 
Poslanec p. Ďalog sa vyjadril, že on bol prvý, kto v minulom období v prvom roku  navrhol
starostovi základný plat bez navýšenia,  pretože ešte neboli  za ním žiadne výsledky.  Teraz
však navrhuje 20%, pretože výsledky sa dostavili.
Starosta navrhol, aby poslanci schválili vzorec, na základe ktorého sa bude postupovať pri
výpočte platu starostu, kde je dôležité len to percento navýšenia, pretože ostatné zložky platu
sú priemerná mzdy v národnom hospodárstve a koeficient počtu obyvateľov.
Nakoľko  v  diskusii  došlo  k  zhode,  dal  starosta  hlasovať  o  tomto  návrhu,  aby  percento
navýšenia bolo 20 % oproti minimálnej výške. Čo v čase schvaľovania činí 1632€ (v r.2012-
2014 bol plat vo výške1622€).
 
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 6
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 0

Poslanci sa zároveň dohodli,  že plat  starostu na rok 2016 budú schvaľovať na poslednom
zastupiteľstve budúceho roka.  

OZ u r č u j  e  v  súlade so zákonom NR SR č.  253/1994 Z.  z.  o právnom postavení  a
platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest  v  znení  neskorších  predpisov  v
rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní (plný úväzok) pred voľbami
plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku (podľa § 4 ods.1 ) 1,65, zvýšeného o  20 % s účinnosťou odo dňa
zloženia sľubu.

AD 15)  Určenie zástupcu starostu.  
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V tomto  bode  programu  starosta  vysvetlil  práva   zástupcu  starostu  a  rozsah  jeho
kompetencií. Na základe práva starostu ustanovil za svojho zástupcu p. Vladimíra Ďaloga.

„OZ berie na vedomie poverenie p. Vladimíra Ďaloga zastupovaním starostu obce“.

AD 16)  Prerokovanie žiadosti 

1. Žiadosť spoločnosti SYNOT TIP, a.s.  - o stanovisko k prevádzkovaniu videohier
v prevádzke Hostinec Vladimír Šustek.

Žiadosť vyplynula z dôvodu, že došlo k zmene prevádzkovateľa hostinca a na základe toho je
potrebné ju nanovo schváliť. 

Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 6
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 1

„OZ  schvaľuje  umiestnenie  zariadení   používaných  pri   prevádzkovaní  videohier,   v
prevádzke  Hrnčiarske  Zalužany  980  12,  Hlavná  241,  Hostinec  Vladimír  Šustek,   na
obdobie od 1.1.2015 so 31.12.2015.“

2. Žiadosť p. Silvie Bariovej o jednorazovú sociálnu výpomoc

Žiadosť je odôvodnená zlou finančnou situáciou v rodine, nakoľko obidvaja rodičia sú
nezamestnaní a v súčasnosti si podali žiadosť o dávku v hmotnej núdzi. Financie žiadajú na
preklenutie tohto obdobia, kým si dávku vybavia. V prípade, že im bude schválená pôžička od
obce sú ochotní splácať formou uzavretia splátkového kalendára. Nakoľko majú voči obci dlh
cca 160 € (nedoplatok na komunálnom odpade) starosta vyzval poslancov, aby zvážili, či sa
im táto žiadosť schváli.
Poslanci sa zhodli v tom, že v obci pracujú pracovníčky terénnej sociálnej práce, ktoré majú v
náplni  pomôcť  pri  takýchto  situáciach,  avšak  rodina  Bariovaáneprejavila  záujem  pri
vybavovaní aj keď o takejto službe občanom vedela. 
Starosta dal hlasovať, kto je za poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci:

Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 6
Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 0

„OZ neschvaľuje žiadosť p. Silvie Bariovej o jednorazovú sociálnu výpomoc.“
___________________________________________________________________________

3. Žiadosť  ZLS H. Zalužany o prerokovanie výšky nájomného.
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Nájomné  pre ZLS Hrnčiarske Zalužany bolo v zmluve dohodnuté tak, že každoročne
sa im nájomné zvyšovalo o výšku inflácie za predchádzajúci rok a to z dôvodu, aby poslanci
nemuseli každoročne schvaľovať výšku nájomného. Momentálne je nájomné vo výške 261,90
€/rok, pričom za tie isté priestory platí Poľovnícke združenie o polovicu menej.
Po  krátkej  diskusii,  kde  poslanci  vyjadrili  svoje  názory  k  výške  nájomného  a  rizikách  v
prípade vysokého nájmu, dospeli k názoru, aby sa výška nájomného na rok 2015 stanovila na
180 €/rok.Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ schvaľuje  novú výšku nájomného za nebytové  priestory prenajímané ZLS HZ vo
výške 180€/rok,  s  účinnosťou od 1.2.2015.  Táto  výška bude každoročne upravovaná o
výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok“.
__________________________________________________________________________

4. Žiadosť spoločnosti Kovos s.r.o. Hrachovo o odkúpenie  obecných 
pozemkov p. č. 213, 215, 217

K tejto žiadosti starosta vysvetlil poslancom, o ktoré parcely sa konkrétne jedná a aký 
bol výsledok rokovania s p. Repkom, zástupcom firmy Kovos s.r.o.
Z pohľadu obce je možné predať iba parcelu č. 213  a časť parcely č.215, spolu o výmere 607 
m2..
Poslanci vyjadrili názor, aby sa tieto pozemky nepredávali. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 6
Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 0

„OZ neschvaľuje predaj parciel EKN 213, 215, 217  nachádzajúcich sa v k. ú. Hrnčiarske
Zalužany na LV č. 385, ktoré sú vo vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany firme KOVOS
s.r.o Hrachovo.“

AD 17)  Diskusia
V diskusii sa poslanci ešte vrátili k problému Základnej školy,  aké sú prognózy do

budúcna z pohľadu demografického vývoja a aké opatrenia je potrebné prijať, aby dopad z
finančného hľadiska bol čo najmenší. Poslankyňa p. Ing. Kováčová sa vyjadrila, aby sa ZŠ v
obci zachovala a hľadali sa riešenia na zachovanie. Škola v obci je dôležitý bod z hľadiska
rozvoja obce, výstavby nových domov, kultúry, prírastku obyvateľstva, zamestnanosti. Mladé
rodiny s malými deťmi si hľadajú pozemok v takej obci, v ktorej sa škola nachádza. Jedným z
možných riešení je oboznámiť občanov obce, že  pre zachovanie školy, je potrebné zapisovať
deti do našej školy, nie ich zapísať do škôl v susedných obciach resp. mestách.  Starosta s ňou
súhlasil a zopakoval, že obec robí všetko(vrátane navrhovaného) pre to, aby ZŠ v obci zostala,
napriek  tomu,  že  štát  je  za  postupnú  likvidáciu  malotriednych  škôl,  k  čomu  nastavil  aj
pravidlá financovania. 

   Starosta oslovil poslancov, či súhlasia s tým, aby sa zverejňovalo v záujme transparentnosti
menovite,  kto  z  poslancov  ako  hlasoval.  S  týmto  však  poslanci  nesúhlasili  a  boli  za
zachovanie doterajšieho stavu.
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   Ďalej  starosta  informoval  o   nových  pripravovaných  výzvach  na  čerpanie  dotácii  z
eurofondov,  kde sa vyjadril,  že  základné priority  o ktoré by sme  sa mali  uchádzať  budú
budova MŠ, budova obecného úradu a kultúrny dom.

AD 18)  Záver

    Po vyčerpaní  všetkých bodov programu predsedajúci  poďakoval  všetkým za účasť.
Obecné zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené. Nasledujúce zasadnutie OZ je
naplánované na 6.3.2015

Zapísala : Ing. Zuzana Václaviková 

Overovatelia :

Ing. Andrea Kováčová

Vladimír Ďalog

Ing.Branislav Nociar
                                        starosta obce    
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Obec Hrnčiarske Zalužany
                         Uznesenie č. 6 / 2014

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo
dňa 12.12.2014 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :

       1.   Výsledky volieb.
       2.   Vystúpenie novozvoleného starostu.
       3.   Poverenie pre p. Vladimíra Ďaloga zastupovaním starostu.

B/ Konštatuje :

   1.  Novozvolený  starosta  obce  Ing.  Branislav  Nociar  zložil  zákonom predpísaný  sľub
starostu   obce.

    2.  Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného  zastupiteľstva:  Vladimír  Ďalog,  Ing.  Andrea  Kováčová,  Ing.  Milan  Markotán,
Katarína Peržeľová, Radovan Séleš, Peter Szöke

C/  Schvaľuje :

1. Program ustanovujúceho zastupiteľstva.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

2. Rozpočet obce na rok 2015.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

3. Obec v roku 2015 nebude účtovať v programovom rozpočte.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

4. Sadzby miestnych poplatkov pre rok 2015.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

5. Rozpočtové opatrenia č.2/2014.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

6. Všeobecné záväzné nariadenie č. 03/2014 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach
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určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany
na rok 2015.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

7. Žiadosť  spoločnosti  SYNOT  TIP  a.s.  o  umiestnenie  zariadení  používaných  pri
prevádzkovaní videohier v prevádzke  Hostinec Vladimír Šustek, Hrnčiarske Zalužany
č.241 na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

8. Výšku nájomného za nebytové priestory prenajímané ZLS Hrnčiarske Zalužany vo
výške  180 € na rok s účinnosťou od 1.2.2015, pričom sa výška nájomného bude
upravovať každoročne o výšku inflácie.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

D/   Neschvaľuje 

1. Žiadosť p. Silvie Bariovej o jednorázovú sociálnu výpomoc.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

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

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

E/  Poveruje 

1. Poslankyňu  Ing.  Andreu  Kováčovú  zvolávaním  a  vedením  zasadnutí  obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta , odst 3 tretia veta, ods.5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

F/  Zriaďuje

   Komisiu na ochranu verejného záujmu, 
komisiu stavebnú, 
komisiu pre kultúru a školstvo 
komisiu pre verejný poriadok a riešenie sťažností.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................
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G/  Odročuje 

1. Voľbu predsedov komisií.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

H/  Určuje 

1. Plat  starostu,  a  to  ako súčin  priemernej  mesačnej  mzdy v národnom hospodárstve
vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky  za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,65 zvýšeného o 20 % s účinnosťou odo
dňa zloženia sľubu

Dátum:.................................. Podpis:..........................................

Ing.Branislav Nociar
     starosta obce    
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