
          Obec Hrnčiarske Zalužany

     Z Á P I S N I C A  3/2015 (4/2014-2018)

   zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v   Hrnčiarskych  Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré sa konalo  dňa  26.6.2015, o 18.00 hodine, v zasadačke    Obecného   úradu v
Hrnčiarskych Zalužanoch

Prítomní:
Ing. Branislav Nociar – starosta obce,
Martina Cabanová – ekonómka,
Ing. Zuzana Václaviková – administratívna pracovníčka obce.

Poslanci:
Vladimír Ďalog,
Ing. Andrea Kováčová,
Katarína Peržeľová,
Peter Szöke.

Neprítomní :
Rastislav Bolha (ospravedlnený - PN),
Radovan Séleš   (ospravedlnený - PN),
Ing. Milan Markotán (neospravedlnený).

Hostia:
Tatiana Melichová
Ondrej Melich, 

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

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil:
Za zapisovateľku: pracovníčku OÚ p. Ing. Zuzanu Václavikovú.
Za overovateľov: p. Peržeľovú, p. Ďaloga.

1



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 24.4.2015
6.    Správa o činnosti obecného úradu.
7.    Interpelácie poslancov.
8.    Schválenie vnútorného predpisu č.01/ 2015 – zásady podávania, preverovania  
       a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
9.    Vyhodnotenie a schválenie výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov.
10.  Schválenie VZN č. 02/2015 - odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci
       Hrnčiarske Zalužany.
11.  Schválenie smernice č. 03/2015 – o poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
12.  Prerokovanie žiadostí.
13.  Rôzne.
14.  Diskusia.
15.  Záver.      
 

      Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, dotazy a návrhy na doplnenie
programu, dal starosta hlasovať za predložený návrh programu zasadnutia.
   
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“. 

5.)  Kontrola  plnenia  uznesení  zo  zasadnutia  OZ  konaného   dňa
24.4.2015 

     Starosta  obce v tomto bode programu oboznámil  OZ s plnením jednotlivých bodov
uznesenia z 24.4.2015:

- „Bod B/3 – Schválené použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 na
tvorbu rezervného fondu vo výške 3 573,45 € - prebytok bol presunutý do rezervného fondu
obce.
- Bod  B/4 –  Schválená  Smernica  č.  02/2015  -  Verejné  obstarávanie  –  smernica  bola
zverejnená a obec postupuje podľa nej.
-  Bod  B/5 - Schválené prijatie kontokorentného úveru vo výške 13 000 € na obdobie 1 roka s
možnosťou  prolongácie  vybranou  bankovou  inštitúciou  –  úver  bol  obnovený  na  obdobie
ďalšieho roka, nebol čerpaný, slúži ako rezerva.



-  Bod  B/6 –  Schválené  podanie  žiadosti  o  dotáciu  na  Ministerstvo  hospodárstva  SR  na
modernizáciu  osvetlenia  a  financovanie  spoluúčasti  obce  vo  výške  5%  po  prípadnom
schválení  žiadosti.  Schválené  poverenie  starostu  obce  na  zabezpečenie  vypracovania
projektovej  dokumentácie,  žiadosti  o dotáciu a súvisiacich obstarávaní,  na čo vyčleňuje v
rozpočte 3 000 € - na žiadosti sa pracuje, vypracováva sa svetelno-technická štúdia, vybavuje
sa súhlas SSE, pripravujeme podklady k stavebnému konaniu a ďalšie prílohy k žiadosti.
 - Bod B/7 – Schválené podanie žiadosti o dotáciu z Programu rozvoja vidieka (ďalej PRV) na
rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške max. 300 000 €. Schválené poverenie starostu obce
na  zabezpečenie  vypracovania  projektovej  dokumentácie  žiadosti  o  dotáciu  a  súvisiacich
obstarávaní, na čo v rozpočte vyčleňuje sumu 3 500 € - výzva z PRV bude zverejnená v
auguste,  pravdepodobne  so  60  dňovou  lehotou  na  predkladanie  žiadostí.  Momentálne
prebieha  výberové  konanie  na  vypracovanie  projektovej  dokumentácie,  následne  stavebné
konanie  a  podľa  podmienok  po  zverejnení  výzvy  budú  nasledovať  práce  na  žiadosti  a
verejnom obstarávaní.
 - Bod B/8  – Schválená kúpa budovy kultúrneho domu a pozemkov, splnomocnenie starostu
k  podpisu  zmluvnej  dokumentácie  -  kúpna  zmluva  bola  podpísaná  a  návrh  na  vklad  do
katastra bol podaný 25.5.2015. Zmluva sa následne upravila dodatkom, keďže správa katastra
požadovala upresnenie niektorých bodov zmluvy. Dodatok bol podpísaný 22.6. a následne bol
podaný nový návrh na vklad do katastra.
-   Bod B/9 – Schválené čerpanie rezervného fondu obce na kapitálové investície:

- spoluúčasť Intenzifikácia ČOV 7020€ - celá suma bola použitá,
-kúpa  Kultúrneho  domu  5000€:  použitých  bolo  4982€  na  1.  splátku  kúpnej  ceny,

geometrický plán k rozdeleniu nehnuteľnosti a poplatok za prevod, 
- projektová dokumentácia Kultúrneho domu – 2000 € - zatiaľ  nepoužité,
- spracovanie žiadosti ku Kultúrnemu domu – 1000€ - zatiaľ nepoužité,
- verejné obstarávanie: 500 €- zatiaľ nepoužité.

- Bod B/10 -  Schválené rozpočtové opatrenia č. 01,02,03/2015  - tieto boli zapracované do
rozpočtu (upravený rozpočet) a postupujeme podľa neho.
 - Bod B/11 – Schválené umiestnenie lavičiek na verejných priestranstvách mimo centra obce,
schválené  vyčlenenie  sumy  500  €  v  rozpočte  na  rok  2015  – vytipovali  sme  lokality  k
umiestneniu lavičiek  (Konopište – pri p. Kantorákovi, Družstevná – pri PD, Kederka – pri
kríži, Hlavná – oproti bytovky v parku).  Následne v mesiacoch júl - september zakúpime a
osadíme lavičky(v mesiacoch máj a jún sú nižšie podielové dane).
-  Bod B/12  -  Schválené  poskytnutie  účelovej  dotácie  na  ceny pre  účastníkov Šachového
turnaja  o  pohár  starostu obce  vo  výške  120 €  -  turnaj  sa  uskutočnil  20.6  –  dotácia  bola
poskytnutá
- Bod B/14 – Schválené poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít
detí a mládeže pre Základnú školu s materskou školou Ožďany pre rok 2015 vo výške 23,98 €
na žiaka, v celkovej výške na 27 žiakov 647,46 € -  v súlade so schválenými pravidlami pre
poskytovanie takýchto dotácii – schválená suma už bola zaslaná žiadateľovi.
- Bod B/15 – Schválené  Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany o držaní a
vodení  psov,  č.  01/2015 -  bolo zverejnené  zákonným spôsobom.  Zakúpili  sme nálepky a
tabuľky s  označením „zákaz   vstupu/  vodenia  psov“,  ktorými  v súlade  s VZN označíme
verejné budovy a priestranstvá. Následne budeme postupovať podľa VZN, vrátane udeľovania
pokút.
-  Bod  B/17 –  Schválené  členstvo  obce  Hrnčiarske  Zalužany  v  Združení  miest  a  obcí
Novohradu -  oznámené tejto organizácii, členský poplatok za rok 2015 sme zaplatili.
-  Bod B/18 – Schválené podanie námietky voči schválenému ROEPu v katastrálnom území
Hrnčiarske Zalužany  k vysporiadaniu obecných pozemkov- námietka bola podaná 7.5.2015 
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-  Bod B/19  -  Schválený prenájom nebytových priestorov  v  budove OÚ (ktoré  používala
MUDr. Pálešová) firme BAKSA Constanza, za účelom prevádzkovania reštaurátorskej dielne,
za nájomné vo výške  90€/mesačne – podmienky prenájmu boli žiadateľovi oznámené a tento
po nejakom čase oznámil, že už o prenájom nemá záujem. Máme už nového záujemcu - viac
v bode 12.
- Bod B/20 - Schválené vypísanie verejnej súťaže (a jej podmienok)  na prenájom pozemkov
vo vlastníctve obce, na parcelách 996/2, 998/3, 999/2, 1001/4, 996/3 vo výmere 4,9523 ha. -
súťaž  bola  vypísaná  a  zverejnená  na  stránke  obce,  ako  aj  na  úradnej  tabuli.  Uzávierka
prijímania ponúk bola dnes do 12.00 hod. Prijatá bola len 1 obálka. Komisia  ju v prestávke
otvorí a zistí či spĺňa podmienky súťaže  a pripraví OZ návrh na schválenie víťaza súťaže –
viac v bode 9.
-  Bod C/1 –  Schválené  zloženie  komisii –  komisie  sú   kompletné.  Kultúrna  komisia  už
pracuje  pri  príprave  HS.  Stavebná  komisia  bude  nápomocná  pri  koncepcii  projektu  KD.
Komisia pre riešenie verejného poriadku môže pracovať pri riešení občanov, ktorí zakladajú,
alebo rozširujú čierne skládky a nedodržiavajú VZN o psoch a iné VZN.
-   Bod C/2  -   Zvolený kontrolór -pracovná zmluva je s nim podpísaná a kontinuálne pracuje.
-  Bod  E/1 - Schválené  poverenie  pre  predsedkyňu  stavebnej  komisie  a  starostu  k
dovysporiadaniu pozemkov v parkoch – po vyriešení  našej  námietky k ROEP pripravíme
podklady k zvyšným pozemkom, pravdepodobne budú potrebné nové kúpne zmluvy“.

„OZ  konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 24.4.2015 boli splnené.“

6.)   Správa o činnosti obecného úradu

     Starosta podal správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ:
 „Najpodstatnejšie veci o činnosti úradu boli spomenuté v predošlom bode.
Ďalšie činnosti:
a)  Oprava  chodníka  na  ulici  Šťavičnej  –  (p.  Szökeho  po pešiu  zónu,  ďalej  popri  RD p.
Čipčalu,  popred  p.  Bolhu  )a  oprava   poškodených  častí  (J.Markotán,  J.Gabera)  –  bola
dokončená.

b)  Žiadosti o dotácie
-  Z podaných žiadostí, máme  informáciu o schválení:
- na kamerový systém – 2000 € (žiadané 14829,12) – urobíme z toho sever + 4 kamery s
možnosťou napojenia ďalších. Znovu zopakujeme žiadosť aj v tomto roku.
  Neschválená žiadosť: na rozšírenie MŠ – pokúsime sa požiadať znovu v pripravovanom 2.
kole .

c) Projekt Intenzifikácia ČOV – prvá etapa je už urobená aj zaplatená (94 249,20€).   Bola
vykonaná  dodávka technológie  pre biologické čistenie, kalové hospodárstvo, pre zvoz žúmp,
ako aj montáž technológie. Zvyšné práce a dodávky v hodnote 46 142,40 budú dokončené v
mesiacoch júl a august.

d) Zamestnávanie pre BBSK –  napriek tomu, že z 22 prihlásených obcí vybrali 8 – medzi
nimi  aj  našu obec,  do projektu sa nakoniec nezapojíme.  Zmenil  sa  zákon,  podľa ktorého
môžeme prepožičať inému zamestnávateľovi  len zamestnancov, ktorí už v obci odpracovali
aspoň 3 mesiace. V opačnom prípade by hrozila pokuta.



e) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  (ďalej PHSR) na roky  2015-2022 –
obec, keď chce v  čerpať eurofondy musí mať vypracovaný a schválený PHSR, do konca roku
2015.  Urobili  sme výberové konanie,  ktoré  vyhrala  firma PRO UNION Nitra,  ktorá  nám
vypracuje dokument za 600€. 

f) Pomoc pri oprave strechy kostola  – občania sa vyzbierali na dokončenie opravy strechy
kostola. Pri tejto činnosti sme pomáhali pomocnými prácami a odvoze sutiny.

„ 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  prihlásila  poslankyňa  Ing. Kováčová,  ktorá  na  podnet  p.  Slížika  predniesla
požiadavku na umiestnenie odpadkového koša v parku pri detskom ihrisku.
Starosta odpovedal, že odpadkový kôš bol už umiestnený na danom mieste, aj keď v blízkosti
sa nachádza dostatok odpadkových košov a čistota závisí od prístupu ľudí a nie od počtu
košov. Zároveň oznámil, že tento odpadkový kôš bol  obci darovaný p. Ivanom  Kožiakom
ml., za čo mu vyslovil vďaku. 

Poslankyňa p.  Peržeľová vysvetlila situáciu, ktorá nastala mimo úradných hodín, kedy do
budovy obecného úradu priviedla psa, ktorý sa zdržiaval v budove OÚ. 
Starosta  odpovedal,  že   na  základe  VZN je  zakázané  vodenie  psov do verejných budov.
Dodržiavanie VZN je záväzné pre každého a príkladom pre občanov by mali  byť hlavne
starosta a poslanci, preto požiadal p. Peržeľovú, aby sa to v budúcnosti neopakovalo.

Poslankyňa p. Ing. Kováčová sa informovala o situácií v cintoríne, keďže istý čas tam nešla
voda.
Starosta odpovedal, že je prívod vody je už opravený a je to funkčné.

 „OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“

8.)   Schválenie   vnútorného  predpisu č.  01/2015 -  zásady   podávania,
preverovania  a  evidovania  podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.  

     V tomto bode starosta uviedol,  že podľa zákona 307/2014 musí mať obec schválený
uvedený vnútorný predpis,  v termíne do 30.6.2015
Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov obce, vrátane obcou zriaďovaných PO.
Predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov a o povinnostiach
zodpovednej  osoby.  Starosta  následne informoval   poslancov o podstatných náležitostiach
predpisu:
 -  Ak sa zamestnanec dozvie  pri  svojej  pracovnej  činnosti  o páchaní  závažnej,  alebo inej
protispoločenskej  činnosti  môže   podať  podnet (oznámenie,  alebo  podanie)  zodpovednej
osobe (písomne, ústne do záznamu, elektronickou poštou: kontrolor@hrnciarskezaluzany.sk).
-  Zodpovednou osobou   je  zo zákona  kontrolór obce, ktorý ho musí preveriť do 90 dní, v
odôvodnených prípadoch  do 120 dní.
- Do 10 dní po preverení musí  zaslať podávateľovi záznam o výsledku preverenia podnetu.
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-  V prípade,  ak  sa  preukáže,  že  došlo  k  spáchaniu  trestného činu,  je  kontrolór  povinný
oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní.
 - Kontrolór je povinný viesť aj evidenciu  podnetov podľa prílohy k predpisu.

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

„ OZ schvaľuje  vnútorný       predpis č. 01/2015 - zásady      podávania,  preverovania  a
evidovania  podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.   podľa predloženého
návrhu“.

9.)   Vyhodnotenie  a  schválenie  výsledku  verejnej  obchodnej  súťaže  na
prenájom pozemkov.

     Starosta v tomto bode programu zopakoval podmienky, ktoré boli stanovené pre verejnú
súťaž na prenájom pozemkov. Uzávierka ponúk bola do 26.6.2015 do 12:00 hod.
Bola stanovená komisia na vyhodnotenie ponúk v zložení: Ing. Kováčová, Ďalog a Séleš.
Nakoľko  p. Séleš bol  neprítomný starosta ustanovil náhradníčku p. Ing. Václavikovú.
Komisia preskúmala doručenú obálku od spoločnosti AGROMEL PT, Hrnčiarske Zalužany a
odporučila schváliť vybraného kandidáta, nakoľko splnil podmienky súťaže.
Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 4
Za: 4
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 1.10.2015 do 30.9.2020, úspešnému uchádzačovi: AGROMEL PT, Hrnčiarske
Zalužany.“

 
10.)  Schválenie VZN č. 02/2015 – odvádzanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou v obci Hrnčiarske Zalužany

     V tomto bode programu najprv starosta zhodnotil, čo bolo doposiaľ v súvislosti s ČOV
vykonané  a ako  bude obec  postupovať v ďalších krokoch. Vrátil sa do r.2010 (keď bol
starostom p. Ing. Markotán), kedy sa v zápisnici zo zasadnutia OZ konaného dňa  15.1.2010
v uznesení pod bodom B2 uvádza, že OZ schvaľuje cenu stočného za odvedenie a čistenie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou vo výške 0,65 €/ m3 a v bode AD5/ Rôzne sa uvádza,
že ČOV bola v decembri 2009 skolaudovaná, obec ju musí začať prevádzkovať od 1.1.2010 a
občania, ktorí sú napojení, sú povinní platiť stočné.



„Tieto informácie neboli pravdivé. Kolaudácia ČOV vtedy neprebehla, nebola  schválená cena
za stočné Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej URSO) a preto nebolo OZ v tom
čase oprávnené výšku stočného schváliť. Ak by sa vtedy bolo začalo s výberom stočného,
hrozili  by  veľké  pokuty!  Nakoľko  teraz  sú  už  splnené  všetky  zákonné  požiadavky  na
vyberanie stočného (ČOV a kanalizácia je skolaudovaná, URSO stanovilo maximálnu cenu
stočného...).je potrebné schváliť VZN o odvádzaní odpadových vôd a smernicu o poplatkoch
za odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Momentálne prebieha sumarizácia zoznamu domácnosti, ktoré sú pripojené na kanalizáciu a v
súvislosti s tým žiadame o súhlas so spracovaním osobných údajov pre nás od Veolie.
Problém, ktorý momentálne riešime, je zoznam domácností napojených na kanalizáciu, ktorý
z minulosti existuje. Značná časť domácností tvrdí, že nie sú pripojení na kanalizáciu alebo
nesúhlasí,  aby  platili  za  túto  službu,  len  ak  budú  napojené  všetky  domácnosti.  Je  to
samozrejme scestné, pretože ak niekto využíva nejakú službu musí za ňu platiť bez ohľadu na
to či sú všetci pripojení.  Obec vyzve občanov dotknutých ulíc, aby sa vyjadrili k tomu akým
spôsobom  odvádzajú  odpadové  vody.  Následne  obec  objedná  od  Veolie  kameru,  ktorá
odhalí skutočne napojených na splaškovú kanalizáciu. Ak niekto bude na kanalizáciu
nelegálne pripojený, obec mu vyrúbi pokutu podľa navrhovaného VZN – nakoľko náklady
za nich platíme my všetci....
Veolia bude robiť v septembri odpočet, ktorý bude základom pre fakturovanie za stočné, po
ďalšom odpočte vo februári 2016  budeme vystavovať faktúry za stočné.
Starosta vysvetlil niektoré dôležité ustanovenia z VZN  a zdôvodnil ich:

článok  II/  bod  5  –  Správca  je  oprávnený  požadovať,  aby  sa  vlastníci
nehnuteľností napojili na kanalizáciu a platili stočné.
III/1 -  Povinnosť uzavrieť zmluvu  odvádzaní odpadových vôd a pripojiť sa  na
ulici s vybudovanou kanalizáciou, ak je nehnuteľnosť max. do 50 m.
III/5 – Napojenie cez domové čistiarne a žumpy je zakázané. Taktiež je zakázané
odvádzať do kanalizácie aj dažďové vody.
III/6 – Na ulici s nevybudovanou kanalizáciou musia odvádzať odpadové vody do
nepriepustnej žumpy a zabezpečiť jej vývoz do ČOV prostredníctvom oprávnenej
osoby.
III/7 – Odpad zo žumpy je zakázané vypúšťať dažďovej kanalizácie, do vodných
tokov, rigolov a na pozemky. Likvidácia len cez ČOV.
III/8 – Kto neoprávnene vypúšťa odpadovú vodu (bez zmluvy) do kanalizácie je
povinný obci nahradiť škodu.

Poslanec  p.  Ďalog mal  otázku  v  súvislosti  so  zvýhodnením  občanov  obce  Hrnčiarske
Zalužany voči ostatným, či to nebude problém v súvislosti s možnou diskrimináciou. Starosta
odpovedal,  že  nakoľko  sa  občania  obce  podieľajú  na  financovaní  ČOV,  napr.  cez
spolufinancovanie, ktoré je hradené z obecného rozpočtu, teda hlavne z podielových daní,
určite to nebude diskriminačné a je to aj odkonzultované s URSO-m.

Poslankyňa Ing. Kováčová sa zaujímala kedy bude urobená kanalizácia v Konopišti. Starosta
odpovedal, že pôvodný projekt v tejto časti obce bol zle urobený. V poriadku nie sú výšky,
ako aj  rozpočet  na túto časť.  Preto bude táto časť z  prvej  etapy vyňatá a  bude súčasťou
nového  projektu  na  2.  etapu  budovania  kanalizácie,  resp.  pôvodný  projekt  prerobený.  O
časových lehotách je ťažké hovoriť, lebo tie sú závislé od schválenia požadovaných dotácii
štátom.
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Poslankyňa Peržeľová sa zaujímala, kto platí za prípojku, na čo starosta odpovedal, že je to v
réžii pripájaných domácností a cena je závislá od konkrétnej situácie pripojenia.

Poslanec Ďalog sa opýtal na postup v prípade, že niekto chce vybudovať prípojku. Starosta
odpovedal,  že  je  potrebné  dať  na  OÚ  žiadosť  na  ohlásenie  drobnej  stavby  a  OÚ  vydá
povolenie, kde stanoví podmienky, za akých sa drobná stavba zrealizuje.

Nakoľko prítomní nemali viac otázok, starosta dal o návrhu VZN č.02/2015 hlasovať.

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

  
„  OZ  schvaľuje  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Hrnčiarske  Zalužany   č.02/2015,
ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových  vôd verejnou kanalizáciou v obci
Hrnčiarske Zalužany,  podľa zverejneného návrhu OZ“.

11.)   Schválenie smernice č. 03/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie
odpadových vôd.

     Starosta v tomto bode zopakoval, čo obsahuje návrh smernice o poplatkoch za odvádzanie
a čistenie odpadových vôd a to hlavne: spôsob merania vypúšťanej odpadovej vody, výšku
poplatku za likvidáciu odpadových vôd napojených na gravitačnú kanalizáciu, výška poplatku
pre  producentov  odpadových  vôd  do  žúmp  a  septikov,  smerné  číslo  spotreby  vody  a
odpustenie poplatku za stočné. Navrhnutá výška stočného  pre obyvateľov obce je 0,37€/m3.
Keďže nikto z prítomných nemal k predloženému návrhu pripomienky dal hlasovať.

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

„ OZ schvaľuje smernicu č. 03/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových
vôd,  podľa zverejneného návrhu“

12.)  Prerokovanie žiadostí

1. Žiadosť Adriany Križovej o odkúpenie rodinného domu č.110.
Starosta vysvetlil históriu tohto domu, keď obec tento dom kúpila od pôvodných majiteľov v 
r. 1978 , v prepočte za 1050 €. Momentálne je zostatková hodnota domu 65,19 € a v žiadosti 
ponúka p. Križová cenu 1000 €.



V tejto súvislosti bol aj vypracovaný nový geometrický plán, kde sa vymedzila parcela, na
ktorej stojí tento rodinný dom, nakoľko by sa jednalo o predaj len tejto parcely – dvor a
záhrada ostanú vo vlastníctve obce.
V prípade, že sa OZ rozhodne o predaji je potrebné schváliť aj formu predaja.
Starosta navrhol formu predaja podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí -  z dôvodu osobitného zreteľa , ktorý je špecifikovaný  nasledovne:
- chátrajúca budova vo vlastníctve obce, ňou nevyužiteľná, s nízkou zostatkovou hodnotou,
do ktorej by obec musela investovať značné finančné prostriedky na opravu strechy.

Poslanec  p.  Ďalog mal  otázku čo s  ostatnými  prislúchajucimi  pozemkami,  na  čo starosta
odpovedal,  že  tie  ostanú vo vlastníctve obce,  pre prípad,  ak by obec v budúcnosti  chcela
vybudovať  inžinierske siete k stavebným pozemkom, sú na tento účel potrebné. Momentálne
ich bude využívať p. Ambruš s tým, že bude o ne aj  starať.
Keďže nikto  ďalší  už  nemal  ďalšie  otázky starosta  dal  najprv hlasovať o forme predaja
predmetnej nehnuteľnosti.
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ schvaľuje  formu predaja nehnuteľností – pozemku CKN č. 543/1  a rodinného domu,
nachádzajúceho sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany na parcele  CKN č. 543/1, súpisné číslo 110,
podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí -   z dôvodu osobitného
zreteľa,  ktorý  je  špecifikovaný nasledovne:  chátrajúca budova vo  vlastníctve  obce,  ňou
nevyužiteľná, s nízkou zostatkovou hodnotou, do ktorej by obec musela investovať značné
finančné prostriedky na opravu strechy“.

Následne poslanci hlasovali o predaji danej nehnuteľnosti.

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

„ OZ schvaľuje predaj pozemku parcela CKN č. 543/1 – zastavaná plocha o výmere 64 m2
a stavby – rodinného domu, nachádzajúceho sa na parcele CKN č. 543/1, súpisné číslo 110,
o výmere 64 m2: kupujúcej  Adriane Križovej, nar. 6.12.1962, bytom Hrnčiarske Zalužany
č. 283, za predajnú cenu 1 000,-EUR. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti znáša
kupujúci.  V prípade predaja danej  nehnuteľnosti  novým vlastníkom si  obec vyhradzuje
predkupné právo na odkúpenie nehnuteľnosti v cene max. podľa znaleckého posudku.“
--------------------------------------------

2. Žiadosť rod. Čonkovej o odkúpenie parciel č. 179/2 a 180/3, ktoré sú v majetku obce.
     Starosta vysvetlil prítomným, o ktoré parcely sa jedná a aká je momentálna situácia.
Sú to 2 parcely, ktoré  dlhodobo užívajú a nachádzajú v ich záhrade. Parcelu 180/3,(zastavaná
plocha) ktorá mala pôvodne 212 m2 sa geometricky rozdelila  na 2 parcely, lebo siahala do
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chodníka. Teda nová parcela 180/3 má 164 m2 – tú chcú kúpiť a 180/8 – 48  m2 zostane vo
vlastníctve obce. Zároveň obec má záujem o odkúpenie parcely č. 178/4 – zastavané plochy,
ktorú vlastnia Čonkovci a zasahuje do  obecného chodníka  - 13 m2

Starosta navrhol predať tieto parcely, ktoré  nie sú využiteľné obcou, spôsobom podľa § 9A
ods. 8 písm. B zákona o majetku obcí, ako  priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a
využitím tvorí  neoddeliteľný celok  so  stavbou. 
Poslanci sa zhodli v názore, že tieto pozemky sú využívané rod. Čonkovou a pre obec sú
prakticky nevyužiteľné a preto súhlasia s ich odpredajom. 

Hlasovanie o forme predaja:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„OZ  schvaľuje  formu  predaja  nehnuteľností:  parcely  č.  179/2  –  záhrady;  a  180/3  –
zastavané plochy a nádvoria nachádzajúce sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany,  vo vlastníctve
obce, ktoré  nie sú využiteľné obcou, podľa  par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí .“

Nakoľko v minulosti sa obdobné obecné pozemky predávali v cene 1,25 € za m2,  navrhol
starosta poslancom, aby aj uvedené parcely boli predané za túto cenu.
Hlasovanie o predaji:   

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

 „ OZ schvaľuje predaj pozemkov v majetku obce  Hrnčiarske Zalužany, nachádzajúcich sa
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany vedených na LV č. 385, a podľa GP č.47842431 - 10/2015:

– parc. č. 179/2, druh pozemku záhrady,   o výmere 81m2,
– parc. č. 180/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere  164m2,

spolu: 245 m2, kupujúcim: Milanovi Čonkovi, nar. 8.3.1948, bytom Hrnčiarske Zalužany
č.215  a Zlate Čonkovej, r. Pohonovej, nar.  7.1.1953,   bytom Hrnčiarske Zalužany č. 215
za  cenu  1,25EUR/m2 t.j.  celkom  za   306,250  EUR.  Náklady  na  vypracovanie  kúpno-
predajnej  zmluvy a na prevod nehnuteľností znáša kupujúci“.

Starosta  ďalej   navrhol  odkúpenie  parcely  178/4,  ktorá  je  vo  vlastníctve  p.  Čonku  a  p.
Čonkovej vo výmere 13 m2  v rovnakej cene ako predaj, t.j. 1,25€ za m2.

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



„ OZ schvaľuje kúpu pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, vedeného
na LV č. 60, parcela CKN č. 178/4, druh  pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
13 m2 od  predávajúcich: Milana Čonku, nar. 8.3.1948, bytom Hrnčiarske Zalužany č.215
a Zlaty Čonkovej, r. Pohonovej, nar.  7.1.1953,   bytom Hrnčiarske Zalužany č. 215 za cenu
1,25EUR/m2, t.j. celkom za  16,25 EUR. Náklady na vypracovanie kúpno-predajnej  zmluvy
a na prevod nehnuteľností znáša kupujúci“.  
-----------------------------------------------

3. Žiadosť Andrei Haškovej o prenájom priestorov v budove OÚ.

     K tejto žiadosti starosta vysvetlil, že  firma Baksa-Constanza nemá záujem o priestory,
ktoré boli pre túto firmu na minulom zasadnutí OZ schválené. Pani Hašková prejavila záujem
o tieto priestory,  kde by chcela  realizovať tvorivé dielne a kreatívne kurzy.  Ponúkla cenu
90€/mesačne
Poslanci k uvedenému návrhu nemali žiadne pripomienky, preto dal starosta obce hlasovať:

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

„OZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa  v budove Obecného
úradu  Hrnčiarske  Zalužany,  v  celkovej  výmere  41  m2,  nachádzajúcich  sa  na  druhom
nadzemnom poschodí, s právom používať k nim aj alikvótnu časť spoločných priestorov
(chodba,  schodište)  p.  Andree  Haškovej  na  dobu  neurčitú,  za  účelom  poskytovania  a
sprostredkovania  finančných  služieb,  kurzov,  realizáciu  tvorivých  dielní,  kreatívnych
kurzov, prípadne denných táborov, za nájomné vo výške  90€/mesačne. Nájomné sa bude
medziročne zvyšovať/znižovať o mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok.
Ďalšie podmienky prenájmu:    

– a/ vykurovanie, vodné, stočné, odvoz komunálneho odpadu a daň z nehnuteľností
sú súčasťou ceny nájomného,

– b/    elektrická energia:
– -  náklady  bude   nájomca  uhrádzať  priamo  dodávateľovi  SSE,  a.s  na  základe

vlastnej zmluvy na odber elektrickej energie,
– c/  upratovanie prenajímaných priestorov – si nájomca zabezpečuje samostatne.

 Zároveň splnomocňuje starostu obce k podpisu nájomnej zmluvy za podmienok uvedených
v tomto uznesení“.

13.)  Rôzne

1.Návrh na udelenie čestného občianstva pre Jaroslava Chovanca. 
V tomto bode programu starosta v súvislosti s prípravou Hrnčiarskych slávností, 

požiadal prítomných poslancov, aby vyjadrili názor na návrh  na udelenie čestného občianstva
pre  Prof. JUDr. Dr.h.c. Jaroslava Chovanca  CSc. , ktorý sa v obci narodil.
V stručnosti oboznámil prítomných s jeho životopisom, úspechmi a zásluhami v oblasti práva.
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Zároveň podotkol, že tohto roku sa dožíva významného životného jubilea  a preto by bolo
vhodné mu pri tejto príležitosti udeliť čestné občianstvo.
Keďže prevládla všeobecná zhoda, že je potrebné vyzdvihnúť takýchto významných rodákov 
obce poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
Poslankyňa  Peržeľová ešte  pripomienkovala,  či  nezvažujeme  udeľovať  ocenenia  in
memoriam. Starosta odpovedal, že je na zvážení kultúrnej komisie, či sa v budúcnosti bude
udeľovať ocenenie aj in memoriam.

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

„OZ schvaľuje udelenie čestného občianstva obce Hrnčiarske Zalužany p. Prof. JUDr. Dr. 
h. c. Jaroslavovi  Chovancovi, CSc.“.
-----------------------------------------

2. Výpoveď zmluvy  p. Silvia Gáliková 

     Starosta v tomto bode programu informoval o vypovedaní zmluvy zo strany p. Gálikovej, 
ktorá mala prenajaté priestory v suteréne budovy. Od 1.6. sú tieto voľné pre prípadných iných 
záujemcov.
----------------------------------------

3. Rekonštrukcia osvetlenia 

     Na minulom OZ bolo schválené podanie žiadosti  na rekonštrukciu osvetlenia. Keďže
znenie  schváleného   uznesenia   formou  celkom nesúhlasí  s  uznesením požadovaným vo
výzve, požiadal  poslancov, aby opätovne hlasovali za schválenie žiadosti podľa predpísaných
požiadaviek.
Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

„ OZ schvaľuje:
a)  predloženie  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  (NFP)  v  rámci  opatrenia  2.2.
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) na realizáciu
projektu  „  Modernizácia  verejného  osvetlenia  v  obci  Hrnčiarske  Zalužany“,  ktorý  je
realizovaný obcou Hrnčiarske Zalužany,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade  s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie  realizovaného projektu vo 
výške rozdielu  celkových  výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami  
poskytnutia pomoci.
 ---------------------------------------



4. Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej DHZ)

     Starosta informoval poslancov o povinnosti, ktorá obciam nad 500 obyvateľov vyplýva zo 
zákona pred požiarmi   a to zriadiť dobrovoľný hasičský zbor.  V opačnom prípade  musí mať
obec zmluvu  s niekým, kto má DHZ, pravdepodobne za úhradu.
Keďže sa to týka aj našej obce, starosta vysvetlil poslancom aký je postup pri zriadení DHZ.
Zároveň informoval, že v obci by bol záujem zriadiť takýto hasičský zbor, keďže v minulosti 
už dobrovoľní hasiči boli.
Podmienky:

– Je potrebné vyškoliť veliteľa, ako aj členov družstva  - cca 500€ (záujemcovia: P. 
Machava, P. Skýpala, Vl. Šustek, S. Šustek, J. Slezák. J. Obročník, Bodnár, Mikula)

– Následne  musí obec schváliť zriadenie DHZ.
V prípade, že DHZ bude zriadený, bude zaradený do kategórie C, kde je dotácia 700€ ročne.
Zapožičanie techniky, opravu existujúcej by zabezpečil okresný HZ. Následne, ak absolvujú
jednu  hasičskú  súťaž,  budú  preradení  do  kategórie  B,  kde  je  už  dotácia  2000€  ročne  a
možnosť dodania hasičskej techniky.
Starosta vyzdvihol dôležitosť DHZ, jeho výhody  – včasnosť zásahov, prezentácia obce, účasť
na súťažiach, aktivita mládeže a vyzval poslancov, aby sa k tomu vyjadrili.
Poslankyňa  Ing. Kováčová sa vyjadrila, že na základe zlej osobnej skúsenosti z minulosti
privíta takú iniciatívu občanov o zriadenie DHZ, nakoľko môžu byť nápomocní nielen pri
požiaroch, ale aj pri iných situáciach (povodne, popadané stromy a pod.)
Poslanec Ďalog podotkol, že dôležitosť DHZ v prípade zásahu  možno nie je až tak proritná, 
ale prínos vidí  v aktivite, účastiach na súťažiach a v zviditeľňovaní obce.

Hlasovanie:   
Počet prítomných 
poslancov na hlasovaní: 4
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1

„  OZ  schvaľuje  vyčlenenie  sumy  500  €  v  rozpočte  na  vyškolenie  veliteľov  a  členov
budúceho DHZ obce Hrnčiarske Zalužany.
----------------------------------- 

5.Nájomné byty 

     Starosta v tomto bode ozrejmil situáciu, ktorá bola v roku 2007, keď bol starosta p. Ing.
Markotán, ktorý dal vypracovať projektovú dokumentáciu na sociálne byty teda byty nižšieho
štandardu   -  vedľa  školy.  Táto  dokumentácia  stála  338000,-Sk (11.220  €)!.  Z  projektu  z
neznámych dôvodov zišlo a pozemok bol predaný M. Parobekovi ml. v r.2010. 
V súčasnosti, aby sa obec rozvíjala, je potrebné hľadať možnosti  k tomu, aby sme napomohli
občanom riešiť bytovú otázku.
Starosta  informoval,  že  na  rokovaní  na ŠFRB zisťoval  možnosti  štátnej  podpory  v  tejto
oblasti.
a)  Investičná  bytová  výstavba –  v  minulosti  bolo  možné  získať  dotáciu  na  budovanie
inžinierskych sietí –  takáto možnosť v súčasnosti  už nie je.
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b) Nájomné byty stredného štandardu – možnosť podpory vo forme dotácie  pri priemernej
výmere bytu do 50 m2 – vo výške 40 %, 60 %  úver na 30 rokov 1%-ný úrok, ktorý bude
splácaný z nájomného.
V minulom volebnom období schválilo OZ odkúpenie pozemku, ktorý vlastní p. Parobek.
Tým sa získalo ideálne miesto na vybudovanie týchto bytov, preto starosta vyzval poslancov,
aby sa vyjadrili, či  má  pokračovať v príprave podkladov ku končenému rozhodnutiu OZ
(vizualizácia, finančné prepočty), alebo sa touto otázkou nebude OZ zaoberať.
Poslanec  Ďalog mal otázku o koľko bytov by sa jednalo a v akej výške by bolo nájomné.
Starosta  odpovedal,  že  by  s  jednalo  o  12  bytov  stredného  štandardu.  Kvalifikovane
odhadovaná výška nájomného mesačne by bola cca  100-120€.
Poslankyňa  Ing.  Kováčová sa  zaujímala,  či  je  záujem  o  tieto  byty,  či  sa  robil  nejaký
prieskum. Starosta vyslovil názor, že je veľmi ťažké robiť prieskum. Po skúsenostiach z iných
obcí  sa  určite  nájdu  záujemcovia.  Jednou  z  ciest  ako  prispieť  k  rozvoju  obce   a  tým
pritiahnutiu mladých ľudí do obce je poskytnúť im možnosť pomerne lacného bývania na
slušnej úrovni. 
Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli v názore, že je potrebné zaoberať sa výstavbou takýchto
bytov.
-------------------------------------------
6. Strecha OÚ
    V tomto bode starosta pripomenul poslancom aké má obec veľké problémy s tečúcou
strechou,  až  také,  že  ďalšiu  zimu  „neprežijeme“.  Obec  podala  žiadosť  o  dotáciu  z
Envirofondu, ktorá ak  nebude schválená musí byť pripravené aj  náhradné riešenie, aj cez
úver.
Informoval  prítomných,  že  dal  pripraviť  cenovú  ponuku  na  opravu  falcovaným  resp.
trapézovým plechom, vrátane 10 cm zateplenia, keďže ďalšie lepenie starej krytiny už nie je
možné.
Po krátkej  diskusii  sa poslanci  zhodli  v  názore,  že je potrebné zaoberať sa  opravou tejto
strechy už v tomto roku.

19.)  Diskusia

     V tomto bode programu sa ešte vrátili k otázke kultúrneho domu, keď sa poslanec p. Ďalog
informoval, ako je to s rozdelením budovy, na čo starosta odpovedal, že bol vytvorený nový
geometrický plán a budova je rozdelená (spoločná je len jedna stena).   

20.)  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 25.9.2015.
Zapísala : Ing. Zuzana Václaviková 

Overovatelia :
p. Peržeľová
p. Ďalog

Ing.Branislav Nociar
                                        starosta obce    



Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 3 / 2015 (4/2014 -2018)
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo
dňa 26.6.2015 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :

       1.   Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 24.4.2015
       2.   Správu o činnosti obecného úradu.
       3.   Interpelácie poslancov.
      

B/  Schvaľuje :

1. Program zastupiteľstva.

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

2. Vnútorný predpis č. 01/2015 – zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z., podľa predloženého návrhu.

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

3. Výsledok  verejnej  obchodnej  súťaže  na  prenájom pozemkov  v  majetku  obce  p.č.
996/2, 008/3, 999/2, 1001/4, 996/3, v rozsahu celkom 4,9523 ha a prenajíma ich, na
obdobie  od  1.10.2015  do  30.9.2020,  úspešnému  uchádzačovi  AGROMEL  PT,
Hrnčiarske Zalužany.

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

4. Všeobecné záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany č. 02/2015, ktorým sa určujú
podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou  v obci Hrnčiarske
Zalužany, podľa zverejneného návrhu .

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

5. Smernicu č. 03/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových vôd, podľa
predloženého návrhu.

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

6. Formu  predaja  nehnuteľností  –  pozemku    CKN  č.  543/1   a  rodinného  domu,
nachádzajúceho sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany na parcele  CKN č. 543/1, súpisné číslo
110,  podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí -   z dôvodu 
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osobitného  zreteľa,  ktorý  je  špecifikovaný  nasledovne:  chátrajúca  budova  vo
vlastníctve obce, ňou nevyužiteľná, s nízkou zostatkovou hodnotou, do ktorej by obec
musela investovať značné finančné prostriedky na opravu strechy.

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

7. Predaj pozemku parcela CKN č. 543/1 – zastavaná plocha o výmere 64 m2  a stavby –
rodinného domu, nachádzajúceho sa na parcele CKN č. 543/1, súpisné číslo 110, o
výmere  64  m2:  kupujúcej   Adriáne  Križovej,  nar.  6.12.1962,  bytom  Hrnčiarske
Zalužany  č.  283,  za  predajnú  cenu  1  000,-EUR.  Náklady  súvisiace  s  prevodom
nehnuteľnosti  znáša  kupujúci.  V  prípade  predaja  danej  nehnuteľnosti  novým
vlastníkom si obec vyhradzuje predkupné právo na odkúpenie nehnuteľnosti v cene
max. podľa znaleckého posudku.

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

8. Formu predaja nehnuteľností: parcely č. 179/2 – záhrady; a 180/3 – zastavané plochy a
nádvoria nachádzajúce sa v k. ú. Hrnčiarske Zalužany,  vo vlastníctve obce, ktoré  nie
sú využiteľné obcou, podľa  par. 9A ods. 8 písm. b /zákona o majetku obcí .

           

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

9. Predaj  pozemkov v  majetku  obce   Hrnčiarske  Zalužany,  nachádzajúcich  sa  v  k.ú.
Hrnčiarske Zalužany vedených na LV č. 385, a podľa GP č.47842431 - 10/2015:

– parc. č. 179/2, druh pozemku záhrady,   o výmere 81m2,
– parc. č. 180/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere  164m2,
spolu:  245  m2,  kupujúcim:  Milanovi  Čonkovi,  nar.  8.3.1948,  bytom  Hrnčiarske
Zalužany č.215  a Zlate Čonkovej, r. Pohonovej, nar.  7.1.1953,   bytom Hrnčiarske
Zalužany č.  215 za cenu 1,25EUR/m2 t.  j.  celkom za   306,250 EUR. Náklady na
vypracovanie kúpno-predajnej  zmluvy a na prevod nehnuteľností znáša kupujúci.

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

10. Kúpu pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Hrnčiarske Zalužany, vedeného na LV č. 60,
parcela CKN č. 178/4, druh  pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 od
predávajúcich:  Milana  Čonku,  nar.  8.3.1948,  bytom Hrnčiarske  Zalužany č.215  a
Zlaty Čonkovej, r. Pohonovej, nar.  7.1.1953,   bytom Hrnčiarske Zalužany č. 215 za
cenu  1,25EUR/m2,  t.  j.  celkom za   16,25  EUR.  Náklady na  vypracovanie  kúpno-
predajnej  zmluvy a na prevod nehnuteľností znáša kupujúci.

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

11. Prenájom  nebytových  priestorov  nachádzajúcich  sa   v  budove  Obecného  úradu
Hrnčiarske  Zalužany,  v  celkovej  výmere  41  m2,  nachádzajúcich  sa  na  druhom
nadzemnom  poschodí,  s  právom  používať  k  nim  aj  alikvótnu  časť  spoločných
priestorov  (chodba,  schodište)  p.  Andree  Haškovej,  na  dobu  neurčitú,  za  účelom
poskytovania  a  sprostredkovania  finančných  služieb,  kurzov,  realizáciu  tvorivých
dielní,  kreatívnych  kurzov,  prípadne  denných  táborov,  za  nájomné  vo  výške



90€/mesačne.  Nájomné sa bude medziročne  zvyšovať/znižovať  o mieru  inflácie  za
predchádzajúci kalendárny rok.
Ďalšie podmienky prenájmu:    
a/ vykurovanie, vodné, stočné, odvoz komunálneho odpadu a daň z nehnuteľností  sú
súčasťou ceny nájomného,
b/    elektrická energia:
- náklady bude  nájomca uhrádzať priamo dodávateľovi SSE, a. s na základe vlastnej
zmluvy na odber elektrickej energie,
c/  upratovanie prenajímaných priestorov – si nájomca zabezpečuje samostatne.
 Zároveň  splnomocňuje  starostu  obce  k  podpisu  nájomnej  zmluvy  za  podmienok

uvedených v tomto uznesení.

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

12.  Udelenie  čestného  občianstva  obce  Hrnčiarske  Zalužany  p.  Prof.  JUDr.  Dr.  h.  c.
Jaroslavovi  Chovancovi CSc.

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

     13. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia 2.2.
Operačný  program  Konkurencieschopnosť  a  hospodársky  rast  (OP  KaHR)  na
realizáciu projektu „ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany“,
ktorý je realizovaný obcou Hrnčiarske Zalužany,

     b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade  s podmienkami poskytnutia pomoci,

     c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie  realizovaného projektu
vo výške rozdielu  celkových  výdavkov projektu a  poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami  poskytnutia pomoci. 

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

14. Vyčlenenie sumy 500 € v rozpočte na vyškolenie veliteľov a členov budúceho DHZ
obce Hrnčiarske Zalužany.

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

C/  Odporúča :

1. Starostovi obce pokračovať v príprave podkladov ku rozhodnutiu OZ na výstavbu 
nájomných bytov.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................
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  2.  Starostovi obce v prípade neschválenia žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu
pokračovať v príprave podkladov na rekonštrukciu a  zateplenie  strechy obecného  
úradu už v roku 2015.

Dátum:.................................. Podpis:..........................................
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Ing.Branislav Nociar
     starosta obce    
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