
          Obec Hrnčiarske Zalužany

     Z Á P I S N I C A  1/2015 (2/2014-2018)

   zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v   Hrnčiarskych  Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré  sa  konalo   dňa  6.3.2015 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:
Vladimír Ďalog,
Ing. Andrea Kováčová,
Ing. Milan  Markotán,
Katarína Peržeľová,
Peter Szöke.

Ospravedlnení:
Rastislav Bolha,
Radovan Séleš.

Hostia:
Anna Markotánová,
Ondrej Melich, 
Mikuláš Kováč,
Ivan Markotán.

1.)  Otvorenie zasadnutia

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

2.)  Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa

     Starosta skonštatoval, že z celkového počtu všetkých poslancov 7 je prítomných  4, čo je
nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. (Od
bodu 4 prítomný  aj poslanec p. Ďalog).

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil:
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Za zapisovateľku : pracovníčku OÚ p. Ing. Zuzanu Václavikovú.
Za overovateľov: p. Katarínu Peržeľovú  a p. Petra Szökeho.

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ

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 12.12.2014.
6.    Správa o činnosti obecného úradu.
7.    Interpelácie poslancov.
8.    Správa  kontrolóra obce za rok 2014.
9.    Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 01/2013 (o chove  a držaní psov).
10. Voľba predsedov komisii.
11.  Prerokovanie žiadostí.
12.  Rôzne.
13.  Diskusia.
14.  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 zasadnutia OZ“. 

5.)  Kontrola  plnenia  uznesení  zo  zasadnutia  OZ  konaného   dňa
12.12.2014 

     Starosta obce v tomto bode programu oboznámil OZ s plnením jednotlivých bodov
uznesenia z 12.12.2014:

Bod C/4 – Schválené sadzby miestnych poplatkov pre rok 2015 - zverejnené, poplatky sú
vyberané podľa schváleného sadzobníka. 

Bod  C/5  – Schválené  rozpočtové  opatrenia  č.2/2014  –  zapracované  do  vlaňajšieho
rozpočtu, vyhodnotenie plnenia rozpočtu bude v programe ďalšieho OZ.  

Bod  C/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 určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske
Zalužany na rok 2015 -  VZN bolo zverejnené zákonným spôsobom. Účinnosť nadobudlo
dňa 1.1.2015 a miestne dane sú vyrubované podľa neho. 
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Bod  C/7  – Schválená  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- oznámené žiadateľovi.

Bod C/8 – Schválená výška 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  – oznámené  žiadateľovi,  ktorý  nesúhlasí  so
schválenou výškou.

Bod  D/1 –  Neschválená  žiadosť  p.  Silvie  Bariovej  o  jednorázovú  sociálnu  výpomoc  –
oznámené žiadateľke.  

Bod D/2 - Neschválená žiadosť o 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 - oznámené žiadateľovi.

Bod H/1 – Schválený 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 – plat zmenený od 12.12.2014, po oznámení priemernej mzdy za rok 2014
bude prepočítaný na aktuálnu výšku. Prerokovanie platu starostu v r . 2015 bude podľa
dohody z minulého OZ na poslednom zasadnutí v tomto kalendárnom roku.

Starosta skonštatoval, že uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 12.12.2014 boli splnené.

„OZ  konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 12.12.2014 boli splnené.“

6.)   Správa o činnosti obecného úradu

     Starosta podal správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ:
-  Silvestrovská  zábava  – obec  spoluorganizovala  silvestrovskú  zábavu  s  ohňostrojom,  v
spolupráci s ČK. Účasť cca 100 ľudí, zábava dobrá, zámer pokračovať aj v budúcnosti.
-  Referendum –  o známych  otázkach sa konalo  7.2.2015 s nasledovnými výsledkami.  Z
oprávnených 716 občanov sa zúčastnilo 118, teda 16,5 %. Na otázky v rozhodujúcej miere
odpovedali kladne. 
- Nájomné zmluvy – dodatky nájomných zmlúv, ktorými sa rieši zvýšenie alebo zníženie
nájomného boli podpísané so všetkými s výnimkou p. MUDr. Pálešovej a Združenej lesnej
spoločnosti (ďalej len ZLS).
Pri p. MUDr. Pálešovej došlo k ukončeniu zmluvy  dohodou k 31.12.2014, z ekonomických
dôvodov a ZLS – požadovali zníženie nájomného, čo sa na minulom OZ schválilo vo výške
180 € a napriek tomu nesúhlasia a požadujú ďalšie zníženie na 150€.
-Výzva na rozšírenie kapacít MŠ – bola na základe výzvy podaná žiadosť na rozšírenie
kapacít MŠ.
-  Stočné –  pokračujeme v procese prípravy vyberania stočného. Už sú splnené základné
zákonné   požiadavky  na  to,  aby  sa  začalo  vyberať  stočné  od  občanov  napojených  na
kanalizáciu – ČOV, ako aj  jednotlivé vetvy kanalizácie sú  skolaudované. Bola stanovená
max.  cena  stočného  Úradom pre  reguláciu  sieťových odvetví  -   podľa  nákladov  a  počtu
pripojených nám stanovil max. cenu stočného vo výške: 0,4766 €/ m3.
Ďalšie kroky, ktoré je potrebné urobiť: 
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- schválenie  ceny za odvádzanie – max.  0,4766€ (smernica),
- schválenie VZN o stočnom,
-  každý pripojený, ktorý odoberá vodu  z Veolie –  musí  dať obci dať súhlas so spracovaním
osobných  údajov  pre nás od Veolie,
-  požiadať Veoliu o zasielanie spotreby vody pripojených obyvateľov,
-  uzavretie zmlúv  o likvidácii vôd s každým odberateľom.
- Opravy a kúpa majetku:
    - Oprava cesty na ulici RAD –  v rámci dotácie na kanalizáciu a časť budeme riešiť v rámci
našich nákladov.
      - DHIM:  - zváračka  (199 €)
                       - kosačka s pohonom (399 €) .
- Protipožiarna kontrola – v novembri sme mali kontrolu PO. Boli zistené nedostatky, ktoré
boli odstránené, čo nás stálo cca 700€ a pri následnej kontrole  nedostatky zistené neboli. 
 - Zamestnanie zamestnancov s podporou ÚPSVaR
V rozpočte obec  naplánovala prijatie 5 zamestnancov na 9 mesiacov cez § 50 j   o službách
zamestnanosti  od  1.4.  do  31.12.2015  –  program  Podpora  rozvoja  miestnej  a  regionálnej
zamestnanosti. V záujme šetrenia zdrojov, sme požiadali o prijatie 2 zamestnancov na § 50 j
(Peter Šustek, Vladimír Konský) a 3 zamestnancov na  nový § 54 (Ján Parobek, František
Vargic, Branislav Slezák).          
 
„ OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu.“
    

7.)   Interpelácie poslancov

     V tomto bode programu starosta vyzval poslancov, aby predniesli svoje interpelácie:
O slovo sa prihlásil poslanec p. Ďalog, ktorý sa zaujímal o opravu výtlkov. Starosta sa najprv
zaujímal, či poslanci zaregistrovali viac výtlkov, ktoré by bolo potrebné opraviť. Následne
odpovedal, že pokiaľ sa jedná len o jeden konkrétny, tak ho môžeme opraviť vo vlastnej réžii.

Poslankyňa p. Ing. Kováčová sa na podnet p. Slížika zaujímala, či sa neplánuje s výstavbou
chodníka na ulici Rad. Starosta odpovedal, že na tento rok  neboli na to vyčlenené finančné
prostriedky, ale do budúcnosti  to nevylučuje,

Poslanec  p. Ing.  Markotán sa zaujímal o hodiny na veži, keďže občania zaregistrovali isté
meškanie  hodín  a  zlé  odbíjanie.  Starosta  vysvetlil  situáciu  okolo  týchto  hodín,  keď  boli
poškodené bleskom a keďže sme nemali manuál na údržbu a opravu, tak sme si ho vyžiadali.
Poslanec p. Ing.Markotán ponúkol pomoc pri oprave a údržbe hodín, čo starosta privítal.

Ďalej poslanec p. Ing. Markotán vyjadril názor, že na peróne pred OÚ sú vyschnuté krušpány
a je potrebné,  aby sa to odstránilo  a  vysadili  sa tam napr.  tuje.  Rovnako poznamenal,  že
žiarovka na križovatke pri OÚ je slabá a bolo by vhodné vymeniť, keďže sa jedná o pomerne
frekventovanú časť obce. Starosta odpovedal, že je to dočasné riešenie a v dohľadnej dobe sa
to odstráni. 

Poslankyňa  p.  Peržeľová sa  zaujímala  o  fotopascu  a  či  sú  tí,  ktorí  boli  prichytení  aj
pokutovaní  alebo upozornení. Starosta odpovedal, že fotopasca bola umiestnená na rôznych
miestach,  ale kvalita záberu je niekedy nepostačujúca na odhalenie vinníka a preto sme aj
podali žiadosť na kamerový systém, čo by bolo iste účinnejšie. Tí, ktorých sa nám  podarilo
identifikovať boli zatiaľ upozornení a odpad odstránili. Poslankyňa p.Peržeľová chcela ešte
informáciu ohľadne cesty na „oždiansku šťavicu“,  ako by sme ju mali  udržiavať.  Starosta
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odpovedal,  že  o  túto  cestu  sa  staráme  a  jamy plánujeme vyspraviť,  ale  asfalt  tam určite
nebude, nakoľko musíme prednostne riešiť iné komunikácie v obci, napr. na salaš. Poslanec
Ďalog poznamenal,  že túto cestu využíva vo veľkej miere poľnohospodárske družstvo, takže
by sa mohlo podieľať na údržbe. Starosta odpovedal, že v minulom období to tak aj bolo   a aj
do budúcnosti plánuje riešiť údržbu v spolupráci s družstvom a ZLS.

„OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“

8.)  Správa  kontrolóra obce za rok 2014

     V tomto bode predniesol hlavný kontrolór obce správu za rok 2014, ktorá tvorí prílohu k
zápisnici.

„OZ  berie na vedomie správu kontrolóra za rok 2014.“ (Príloha č.1)

9.)  Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 01/2013 (o chove  a
držaní psov)

     Starosta informoval prítomných o tom, že Okresná prokuratúra,  netrestný úsek, si občas
vytipuje niektoré oblasti z činnosti obcí, ktoré kontroluje. „Teraz si vybrali  VZN o chove a
držaní psov. Toto je jedno z povinných VZN, ktoré sme schvaľovali  v r. 2013. Ak by sme ho
nemali  tak by nám ho dali  do 90 dní urobiť.  Keďže  ho máme,  tak našli  sporné oblasti.
Protest sme povinní prerokovať 30 dní od jeho obdržania. 26.2. bol  30. deň, preto bolo OZ
zvolané na tento  deň.
Máme dve možnosti – buď vyhovieme  protestu a do 90 dní musíme zrušiť staré VZN a prijať
nové, ktoré zašleme prokuratúre alebo nepríjmeme protest a potom o VZN rozhodne súd.
Navrhujem protest prijať a na ďalšom zasadnutí (do 90 dní), ktoré by malo byť 24.4. by sme
potom prijali nové VZN a zrušili staré“.
Starosta dal poslancom protest k nahliadnutiu. Keďže poslanci vyjadrili názor, že súdiť sa je
zdĺhavé, lepšie bude ak sa protestu prokurátora vyhovie.
Starosta dal hlasovať:

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

„OZ vyhovuje protestu Okresnej prokuratúry v Lučenci zo dňa 23.1.2015,č. Pd 9/15/6606-4
proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarske Zalužany o chove a držaní psov
č. .01/2013, zo dňa 13.9.2013 v celom rozsahu“.

10.)  Voľba predsedov komisii

     Starosta pripomenul, že na minulom zasadnutí OZ boli ustanovené komisie, a to: 
komisia na ochranu verejného záujmu, komisia stavebná, komisia pre kultúru a školstvo a
komisia pre verejný poriadok  a riešenie  sťažností.
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Predniesol návrh na predsedov jednotlivých komisií:
a) Komisia na ochranu verejného záujmu – má mať 3 členov z radov poslancov, pričom sa
má  rešpektovať  politické  zloženie  OZ.  Na tomto  základe  by  mali  mať  zastúpenie  strany
SMER a SNS.
Poslanci za stranu SMER navrhli  p. Katarínu Peržeľovú
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Poslanci za stranu  SNS navrhli p. Petra Szökeho
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Za ostatné strany navrhol starosta p. Radovana Séleša
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„ OZ schvaľuje zloženie komisie  na ochranu verejného záujmu nasledovne:
 p. Katarína Peržeľová,
 p. Peter Szoke,
 p. Radovan Séleš.

Starosta  novozvolenej  komisií  odovzdal  oznámenie  funkcii,  zamestnaní  činností  a
majetkových pomerov za rok 2014, ktoré bolo doručené do obecnej podateľne 12.1.2015. 

„  OZ  konštatuje,  že  starosta  obce  odovzdal  komisii  na  ochranu  verejného  záujmu
oznámenie funkcii,  zamestnaní činností a majetkových pomerov za rok 2014, ktoré bolo
prijaté v podateľni obecného úradu dňa 12. 1.2015.“

b) Komisia stavebná:

Za predsedkyňu komisie navrhol starosta p. Ing. Andreu Kováčovú
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1
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„ OZ volí za predsedkyňu  stavebnej komisie p. Ing. Andreu Kováčovú“. 

c) Komisia pre kultúru a školstvo:
Vzhľadom na dlhodobú PN poslanca p. Bolhu, ktorý sa zatiaľ  nemohol ujať funkcie poslanca
a nutnosti riešiť veci okolo slávností navrhol starosta za predsedu tejto komisie: p. Radovana
Séleša.
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„ OZ volí za predsedu   komisie pre kultúru a školstvo  p. Radovana Séleša.“ 

d) Komisia pre verejný poriadok  a riešenie  sťažností.
Za predsedu komisie starosta navrhol p. Ďaloga

Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

„ OZ volí za predsedu   komisie pre verejný poriadok a riešenie sťažností  p. Vladimíra
Ďaloga.“ 

„  OZ poveruje predsedov jednotlivých komisii predložiť na ďalšie zasadnutie OZ návrhy
členov komisii“.

11.)   Prerokovanie žiadostí.

1- 2. Žiadosť  Združenej lesnej spoločnosti o  zníženie výšky nájmu na sumu 150 € ročne
a súhlas so zvýšením nájmu pre Poľovnícke združenie Dukla (ďalej „PZ“).

     Starosta  predniesol  opätovnú  žiadosť,  v  ktorej  navrhujú  výšku  nájmu  pre  obidve
organizácie po 150 € ročne. Zároveň vyjadril názor, že takéto riešenie je prijateľné pre obidve
strany a dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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„OZ schvaľuje novú výšku nájomného za nebytové priestory prenajímané  Združenej lesnej
spoločnosti   Hrnčiarske  Zalužany vo  výške  150€/rok.  Táto  výška  bude  každoročne
upravovaná o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok“.

„OZ schvaľuje novú výšku nájomného za nebytové priestory prenajímané Poľovníckemu
združeniu  Dukla  Hrnčiarske Zalužany vo  výške  150€/rok.  Táto  výška bude každoročne
upravovaná o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny rok“.

12. ) Rôzne 

a)  Žiadosť na rozšírenie kapacity MŠ 
     Starosta informoval prítomných o podanej žiadosti na rozšírenie kapacít MŠ. V stručnosti
uviedol podmienky výzvy, na čo sú určené prostriedky z tejto výzvy a čoho by sa v našom
prípade táto výzva týkala.
Naša žiadosť:
- na spodnú triedu, ktorá sa v minulosti využívala ako trieda + šatňa + sociálne zariadenie, na 
17 detí ( podľa potvrdenia RÚVZ)
- Rozpočet:

 Stavebné  a  inštalačné  práce:   64  910€  (bezbariérový   vstup  s  chodníkom  a
strieškou,  dodávka  a  montáž  podlahy,  vrátane  odizolovania  proti  vlhkosti  a
tepelnej izolácie, výmena sanitárnych zariadení /WC, umyváreň/, výmena potrubí
a rozvodov, elektroinštalácia, kúrenie /výmena radiátorovú + ostatné práce,

 Interiérové vybavenie nábytkom: 5 000€ (šatňové skrinky, skrinky do triedy, stoly
do jedálne, stoličky do triedy a jedálne, ležadlá, skrinky na ležadlá, písací stôl)

 Didaktické pomôcky, hračky: 1000€.
 Digitálne  technológie:  2000€  (interaktívna  tabuľa,  dataprojektor,  multifunkčné

zariadenie...).
 Záhradné náradie: 2000€ ( kolotoč, lezecká stena., pieskovisko).  

Rozpočet celkom: 74 910 €,z toho dotácia: 71 164,50 €, spoluúčasťobce : 3 245,50 €
Žiadosť bolo potrebné doručiť do  25.2.2015.
Je  však  potrebné  aby  OZ  schválilo  spoluúčasť  obce  na  financovaní  v  prípade,  že  bude
vyhovené našej žiadosti.
Po krátkej diskusii poslancov k danej téme, kde sa zaujímali, či po rozšírení kapacity bude
potom dostatok detí a kedy by mohli byť výsledky schválenia príp. neschválenia dal starosta
hlasovať.

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

„ OZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie
priestorov  pre potreby MŠ, vo výške 71 164,50€, ako aj spoluúčasť obce na  financovaní
(po prípadnom schválení) vo výške 3 245,5€“.

b) Nájomná zmluva PD
     Starosta v krátkosti zhrnul fakty, ktoré vyplývajú zo starej nájomnej zmluvy:
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- prenájom 9,282 ha pôdy  -  v stave vykázanom,
- nájomné cca 34 €/ ha plochy.
„Podmienkou v zmluve bolo vypovedanie nájmu rok pred ukončením platnosti zmluvy, avšak
nestalo sa tak. Až v roku 2014 sme vypovedali zmluvu s tým, že by bola vypísaná súťaž na
prenájom týchto pozemkov.
Vznikla  vojna  právnikov,  nakoľko  zmluva  je  robená  podľa  dvoch  zákonov,  občianskeho
zákonníka,  ako  aj  podľa  zákona  o  nájme  poľnohospodárskych  pozemkov.  Výsledkom  je
patová situácia, keď PD tvrdí, že zmluva sa automaticky predĺžila do r. 2023 za tých istých
podmienok a my chceme vrátenie predmetu nájmu k 31.10.2015.
Rozhodnúť môže len súd, ak sa tak rozhodne OZ. Ak chceme predísť súdu, bolo potrebné 
rokovať s predsedom PD. Po rokovaní sme dospeli k nasledovnému kompromisu:

 za predmet  nájmu  pôda v stave právnom (13,5 ha),
 nájomné  50€/ ha, od roku 2019- 55€ /ha pôdy“.

Starosta požiadal poslancov, aby vyjadrili názor k tejto problematike.
Poslanci súhlasili s podmienkami, na ktorých sa dohodli starosta a predseda PD na osobnom
rokovaní. 

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

„ OZ v dôsledku nemožnosti skončenia nájmu bez súdneho procesu, schvaľuje predĺženie
prenájmu pozemkov  vo  vlastníctve  obce*  vo  výmere  13  5275,65  m2 v  k.  ú  Hrnčiarske
Zalužany  a  Sušany  pre   prenajímateľa  Poľnohospodárske  družstvo  so  sídlom  v
Hrnčiarskych Zalužanoch,  na obdobie do 31.12.2023, za nájomné vo výške 50€/ha právne
vykázanej  plochy.  Počnúc  rokom  2019  sa  nájomné  zvýši  na  55€/ha  právne  vykázanej
plochy.  
Zároveň splnomocňuje starostu obce k podpisu nájomnej zmluvy za podmienok uvedených
v tomto uznesení“.
*Parcely: 
k.ú.  H.  Zalužany:  EKN 419,  420,449, 450,645,  1018, 1019,361/1,  824/1,  1011/1,  1017/3,
1017/6, 1026/1, 1035/1, 1035/301, 1035/401, 330/5, 426/3, 469/3, 470/3, 471/3, 555/3, 556/3,
557/3,  623/3, 624/3, 625/3, 710/3, 771/5, 771/6, 927/3, 1023/1, 1028/201,
CKN 999/2, 1006/6, 1012/3.
K.ú. Sušany: CKN 609/9, 609/21

c)   Základná škola
     Starosta informoval, že v dohodovacom konaní s okresným úradom v Banskej Bystrici sa
nám podarilo zo žiadaných 4400 € získať pre rok 2014 sumu 2500€, v dôsledku čoho bol
normatív na rok  2015 bol zvýšený z 3129 na 4786€. Pri dôslednom šetrení by sme mohli
daný stav udržať. Otázny je ďalší šk. rok 2015/16, keď nám počet detí narastie z 20 na 24 (do
1. ročníka sa prihlásilo 12 detí), ale sa opäť mení systém financovania a nikto nevie presne
koľko peňazí na ZŠ obec dostane.
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d)  Žiadosť MF - Dotácia na individuálne potreby obcí
     Starosta  v  tomto  bode informoval  prítomných,  aké  sú  možnosti  využitia  dotácie  na
individuálne potreby obcí , a to najmä na
a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,
b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
V  minulom roku obec žiadalo o dotáciu i na budovu OÚ,  avšak nebola schválená. Tento rok
by sme požiadali na strechu a zateplenie MŠ vo výške 13500 €, kde spoluúčasť obce by bola
1500 €.
Poslankyňa  p.  Ing.  Kováčová sa  informovala,  v  akom  stave  je  strecha,  na  čo  starosta
odpovedal,  že strecha je v kritickom stave,  v prípade,  že začne pretekať je to riešené len
ďalším prekrývaním  strešnej krytiny. 
Poslanec p.Ďalog sa informoval, či máme orientačnú cenu opravy. Starosta odpovedal, že v
prípade šikmej strechy z plechu by nám táto suma mala postačovať.
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať.

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

„  OZ schvaľuje podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR o dotáciu na individuálne
potreby obci na riešenie havarijnej situácie: oprava, rekonštrukcia a zateplenie strechy MŠ
Hrnčiarske  Zalužany,  vo  výške  13  500€,  ako  aj  spoluúčasť  obce  na   financovaní  (po
prípadnom schválení) vo výške 1 500€.

e)  Vypísanie výberového konania na pozíciu hlavný kontrolór 
     Ing. Václaviková informovala prítomných o tom, že k 31.5.2015 končí funkčné obdobie
hlavného kontrolóra obce a z tohto dôvodu je potrebné, aby OZ určilo deň konania volieb a
podmienky  na  obsadenie  funkcie  hlavného  kontrolóra.  Na  základe  zákona  369/1990  o
obecnom zriadení, kde sú podmienky na obsadenie funkcie dané OZ stanovilo:
1. Predpoklady:
- min. ukončené stredoškolské vzdelanie
- bezúhonnosť
2. Zoznam požadovaných dokladov 
- prihláška do výberového konania
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia
-  písomný  súhlas  uchádzača  k  použitiu  osobných  údajov  podľa  zákona  122/2013  Z.z.  o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania
voľby. 

Vzhľadom na to, že najbližší termín zasadnutia OZ je 24.4.2015, poslanci sa zhodli, že na
tomto zasadnutí bude prebiehať voľba kontrolóra. Od tohto termínu sa odvíja aj uzávierka
prihlášok – 10.4.2014 t. 14 dní pred konaním voľby.
Na základe týchto informácií dal starosta o predloženom návrhu termínu uskutočnenia voľby 
hlasovať.
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Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

 
„OZ schvaľuje termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany na
24.4.2015 a podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra.“

13.)  Diskusia 

     V diskusií sa poslankyňa p.Peržeľová  zaujímala, či nebudeme uvažovať o odkúpení a
rekonštrukcii kultúrneho domu. Starosta odpovedal, že by to chcel riešiť v rámci  Programu
rozvoja vidieka na roky 2014-2020 a budeme čakať na nové výzvy. Jednoznačne by sme to
chceli  riešiť  a  keďže  je  tam podmienka,  aby  obec  bola  vlastníkom budovy  prebehlo  už
rokovanie s vlastníkom p. Vojtekom.

14.)  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 24.4.2015.

Zapísala : Ing. Zuzana Václaviková 

Overovatelia :
p. K. Peržeľová
p. P. Szöke

Ing.Branislav Nociar
                                        starosta obce    
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Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 1 / 2015 (2/2014 -2018)
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo
dňa 6.3.2015 o 17.30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :

       1.   Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2014
       2.   Správu o činnosti obecného úradu.
       3.   Interpelácie poslancov.
       4.   Správu kontrolóra obce za rok 2014.

B/  Schvaľuje :

1. Program zastupiteľstva.

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

2. Zloženie komisie na ochranu verejného záujmu v zložení : p.Katarína Peržeľová, p.
Peter Szöke a p. Radovan Séleš.

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

3. Výšku nájomného za nebytové priestory prenajímané   Združenej  lesnej spoločnosti
Hrnčiarske Zalužany  vo výške 150 € na rok s tým, že táto výška bude každoročne
upravovaná o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny  rok.

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

4. Výšku nájomného za nebytové priestory prenajímané Poľovníckemu združeniu Dukla
Hrnčiarske Zalužany vo výške 150 € na rok s tým, že táto výška bude každoročne
upravovaná o výšku inflácie za predchádzajúci kalendárny  rok.

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

5. Podanie žiadosti o dotáciu na rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov
pre potreby MŠ, vo výške max. 71 164,50 €, ako aj spoluúčasť obce na financovaní
( po prípadnom schválení) vo výške 3 245,50 €.

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

6. V dôsledku nemožnosti skončenia nájmu bez súdneho procesu, predĺženie prenájmu
pozemkov vo vlastníctve obce vo výmere 135 275,65 m2 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany a
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Sušany  pre  prenajímateľa  Poľnohospodárske  družstvo  so  sídlom  v  Hrnčiarskych
Zalužanoch na obdobie do 31.12.2023 za nájomné vo výške 50€/ha právne vykázanej
plochy, pričom rokom 2019 sa nájomné zvýši na 55 €/ ha právne vykázanej plochy.
Zároveň  splnomocňuje  starostu  obce  k  podpisu  nájomnej  zmluvy  za  podmienok
uvedených v tomto uznesení.

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

7. Podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR o dotáciu na individuálne potreby obci na
riešenie havarijnej situácie: oprava, rekonštrukcia a zateplenie strechy MŠ Hrnčiarske
Zalužany vo výške 13 500 €, ako aj spoluúčasť obce na financovaní (po prípadnom
schválení) vo výške 1 500 €.

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

8. Termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany na 24.4.2015 a
podmienok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra.

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

C/   Vyhovuje 

1. Protestu Okresnej prokuratúry v Lučenci zo dňa 23.1.2015, č. Pd 9/15/6606-4 proti
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarske Zalužany o chove a držaní psov č.
01/2013 zo dňa 13.9.2013 v celom rozsahu.

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

D/  Volí

        1.  Predsedkyňu stavebnej komisie p. Ing. Andreu Kováčovú

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

        2.  Predsedu komisie pre kultúru a školstvo p. Radovana Séleša

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

       3.  Predsedu komisie pre verejný poriadok a riešenie sťažností p. Vladimíra Ďaloga.

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

E/  Konštatuje

1. Starosta  obce  odovzdal  komisii  na  ochranu  verejného  záujmu  oznámenie  funkcií,
zamestnaní  činností  a  majetkových  pomerov  za  rok  2014,  ktoré  bolo   prijaté  v
podateľni obecného úradu dňa 12.1.2015.
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Dátum:.................................. Podpis:..........................................

F/  Poveruje

1. Predsedov komisií predložiť na ďalšie zasadnutie OZ návrhy členov komisií.

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

Ing.Branislav Nociar
     starosta obce    
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