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       Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  4/2015 (5/2014-2018) 
 

 

   zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v   Hrnčiarskych  Zalužanoch (ďalej len OZ), 

ktoré sa konalo  dňa  25.9.2015, 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, 

Ivan  Pilčík – kontrolór obce. 

 

Poslanci: 
Rastislav Bolha, 

Vladimír Ďalog, 

Ing. Andrea Kováčová, 

Ing. Milan  Markotán, 

Radovan Séleš. 

 

Ospravedlnení: 

Katarína Peržeľová, 

Peter Szöke. 

 

Hostia: 
 

Ondrej Melich,  

Mikuláš Kováč, 

Ing. Ján Adam, 

Ivan Markotán. 

 

1.)  Otvorenie zasadnutia 

 

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

prítomných a oficiálne otvoril zasadnutie . 

 

 

2.)  Zloženie sľubu poslanca 

 

     Starosta skonštatoval, že v komunálnych voľbách, konaných dňa 15.11.2014, bol za 

poslanca OZ zvolený, počtom platných hlasov 225, pán Rastislav Bolha a keďže počas 

doteraz konaných zasadnutí OZ bol práceneschopný,  nemohol sa predpísaným spôsobom 

ujať funkcie poslanca.  Starosta  oboznámil prítomných ako prebehne zloženie sľubu. 

Následne vyzval prítomných, aby pri zložení sľubu povstali a prečítal sľub poslanca. 
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Poslanec p. Bolha svojim podpisom potvrdil zloženie sľubu. 

 

„OZ konštatuje, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva  Rastislav Bolha zložil 

zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch.“ 

 

     Starosta v tomto bode programu 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. Neprítomná je  p. Katarína Peržeľová  a Peter Szӧke, ktorí sa  

ospravedlnili. 

 

 

     Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

Za zapisovateľku: pracovníčku OÚ p. Ing. Zuzanu Václavikovú. 

Za overovateľov: p. Ing. Markotána a p.Bolhu. 

 
1.    Otvorenie zasadnutia. 
2.    Zloženie sľubu istenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať  sa.  

3.    Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať  sa.  

4.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

6.    Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia  OZ konaného dňa 26.6.2015. 

7.    Správa o činnosti obecného úradu. 

8.    Interpelácie poslancov. 

9.    Správa kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2015. 

10.  Správa audítora za rok 2014. 

11.  Správa o plnení rozpočtu obce k 30.6.2015. 

12.  Prerokovanie možnosti žiadostí o dotácie. 

13.  Schválenie dodatku č.2 k Zásadám č.2/2012 k používaniu súkromných motorových 

vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany 

14.  Prerokovanie žiadostí . 

15.  Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013. 

16.  Rôzne. 

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 

3.)  Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. 

4.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 

5.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ . 
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„OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“.  

 

6.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa   

26.6.2015  

      Starosta obce v tomto bode programu oboznámil OZ s plnením jednotlivých bodov 

uznesenia z 26.6.2015: 

Bod B/2 – schválený vnútorný predpis č.01/2015 zásady podávania, preverovania a 

evidovania podnetov – o predpise boli informovaní všetci zamestnanci obce a môžu podľa 

neho postupovať. 

 

Bod  B/3 – schválený výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov od 

1.10.2015 - 30.9.2020 – pracujeme na zmluve k prenájmu týchto pozemkov. 

Bod B/4 a B/5 – schválené VZN 02/2015 o podmienkach odvádzania odpadových vôd a 

smernice o poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových vôd -  zverejnené zákonným 

spôsobom, nasleduje požiadavka na informáciu o odpočte, uzavretie zmlúv s pripojenými....  

Bod  B/6 a B/7 – schválenie formy predaja a predaja rodinného domu, súp. č.110, p. Adriane 

Križovej – kupujúca zabezpečuje vypracovanie zmluvnej dokumentácie. 

 
Bod  B/8, B/9 a B/10 – schválená forma predaja, predaj pozemkov a kúpa pozemkov 

Čonkovcom resp. od Čonkovcov -  kupujúci zabezpečujú vypracovanie zmluvnej 

dokumentácie. 

 

Bod B/11 – schválený prenájom nebytových priestorov v budove OÚ p.  Haškovej -  zmluva 

bola podpísaná 14.7. a od 15.7. sú priestory prenajaté. 

 
Bod B/12 - Udelenie čestného občianstva obce Hrnčiarske Zalužany p. Prof. JUDr. Dr. h. c. 

Jaroslavovi  Chovancovi Csc. - čestné uznanie – plaketa  bola odovzdaná na Hrnčiarskych 

slávnostiach 2015 dňa 14.8.2015. 

 

Bod B/13 – schválené podanie žiadosti o dotáciu na modernizáciu  verejného osvetlenia – 

komplikovaná žiadosť, ktorej podaniu muselo predchádzať vypracovanie svetelno-technickej 

štúdie, súhlasu SSE, množstva ďalších potvrdení, stavebného povolenia, ako aj začatie 

verejného obstarávania na dodávateľa. Žiadosť bola podaná 23.9.2015. 

 
Bod B/14 -Vyčlenenie sumy 500 € v rozpočte na vyškolenie veliteľov a členov budúceho 

dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce Hrnčiarske Zalužany – suma bola v rozpočte 

vyčlenená, školenie sa zatiaľ neuskutočnilo z dôvodu problémov s akreditáciou školiteľa. 

Malo by sa uskutočniť v mesiacoch október, november. 

 
Bod C/1 – Odporučenie starostovi obce pokračovať v príprave podkladov ku rozhodnutiu OZ 

na výstavbu nájomných bytov – uskutočnilo sa stretnutie s možným dodávateľom stavby, 

ktorý predložil vizualizáciu bytového domu (4. podlažný – 2 trojizbové byty, 9 dvojizbových 

bytov a 2 jednoizbové byty) a k nej mal predložiť aj prepočty o nájomnom, dotácii, úvere a 

pod. - to sa zatiaľ neudialo.  
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Bod C/2 - v prípade neschválenia žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu    

pokračovať v príprave podkladov na rekonštrukciu a zateplenie strechy obecného úradu už v 

roku 2015- dotácia na budovu OÚ nebola schválená, ale bola vyhlásená nová výzva. 

„OZ  konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 26.6.2015 boli splnené.“ 

7.)   Správa o činnosti obecného úradu 

 

     Starosta podal správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ: 

a)“ Opravy  a kúpa majetku: 

-  v dome smútku chýbajú toalety – začali sme pracovať na ich sfunkčnení (oprava stien, 

rozvodov, inštalácie, vymaľovanie a pod.) nakoľko sú v tomto objekte mimoriadne potrebné, 

-  na základe požiadavky dôchodcov sme zakúpili 7 lavičiek, ktoré budú rozmiestené v obci. 

Je potrebné vyrobenie „pätiek“ k pripevneniu k lavičiek do betónu. 

- na základe požiadavky skupiny mladých ľudí, ktorí majú záujem o volejbal, sme zakúpili na 

multifunkčné ihrisko volejbalovú sieť s príslušenstvom, 

- oprava strechy na budove OÚ – dotácia neschválená, možnosť jej zopakovania v tomto 

roku, schvaľovanie koncom roka, realizácia v prípade úspešnosti v r.2016. Na minulom OZ 

sme hovorili, že aj keď dotácia nebude schválená musíme urobiť opravu strechy už v tomto 

roku, pretože do budovy zateká. Hľadalo sa riešenie, ktoré by nebolo drahé, ale funkčné počas 

obdobia, kým sa nám nepodarí získať zdroje na komplexné riešenie. Najlepšie riešenie 

momentálne je prelepenie celej strechy asfaltovými pásmi (hydrobit), bez zateplenia, so 

zárukou 5 rokov, so splatnosťou faktúry do konca tohto roka.  Už som urobil výberové 

konanie na dodávateľa, pripravená je zmluva a v prípade dnešného schválenia môže budúci 

týždeň začať oprava strechy. 

Najlepšiu ponuku dala firma Dušan Lizák Davstav na 5.999,94€, vrátane DPH. S touto firmou 

už máme  pozitívne skúsenosti -  lepili nám strechu na dome smútku“. 

Starosta vyzval prítomných, aby vyjadrili svoj názor k predloženému návrhu. 

Poslanec p.Séleš sa informoval, či použitím hmôt Fatrapol by oprava bola drahšia. Starosta  

odpovedal, že by to bolo niekoľkonásobne drahšie. Toto  navrhnuté riešenie je len dočasné 

a ak sa budú opakovať výzvy, znova sa bude obec uchádzať o dotáciu na komplexné 

vyriešenie problému. 

Keďže už nikto nemal otázky k predloženému návrhu, starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
„OZ schvaľuje opravu celej strechy na budove Obecného úradu HZ materiálom  Hydrobit 

v cene  6000€ .“ 

 
b) „Dotácia na kamerový systém – na minulom OZ som Vás informoval, že nám bola 

čiastočne schválená dotácia na kamerový systém (2000€). Spolu s povinnou spoluúčasťou 

obce  je to 2530€. Z tohto rozpočtu sa urobí server a umiestnia sa 4 kamery na budove OÚ, s 

možnosťou napojenia ďalších. Zmluva už bola podpísaná, robíme výber dodávateľa. Kamery 

by mali  byť namontované do konca roka. 
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c) Projekt Intenzifikácia ČOV – už bol ukončený, dotácia 133 tis.€ z Envirofondu prijatá a 

už sme aj zaplatili dodávateľovi. Bola vykonaná  dodávka technológie  pre biologické 

čistenie, kalové hospodárstvo, pre zvoz žúmp, ako aj montáž technológie. 

 
d) Hrnčiarske slávnosti 2015 – uskutočnili sa dňa 14.8.2015. Podľa ohlasov občanov vraj 

patrili k doteraz najlepším. 

 
e) Námietka ROEP – podali sme námietku voči ROEP- u a kataster nám vyhovel, takže sa 

podarilo časť pozemkov v parkoch (ku ktorým sme našli podklady) prepísať na obec. 

 
f)  Kultúrny dom – bola vypracovaná kúpno-predajná zmluva k budove kultúrneho domu a 

pozemkom okolo nej. Zaplatili sme aj prvú splátku kúpnej ceny vo výške 4565€ a budova 

prešla do vlastníctva obce.  Žiadosť o dotáciu na jeho rekonštrukciu chceme podať cez PRV. 

Podľa pôvodných informácii mala byť výzva zverejnená v auguste, ale doposiaľ sa tak 

nestalo.  

 
g) Rozšírenie MŠ 2. kolo – podali  sme žiadosť aj do 2. kola, nakoľko v prvej výzve o 

poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít  MŠ sme neboli úspešní,. 

Podmienky boli podobné, len už nebolo možné žiadať na vybavenie exteriéru, ale bolo možné 

žiadať na projektovú činnosť a stavebný dozor. Žiadaná výška je rovnaká  71 164,50 €, 

spoluúčasť 3 745,50; spolu 74 910 €.   

 
h) Likvidácia čiernej skládky „Harasť“ – odstránili sme odpad, zavozili zeminou, aby 

nebolo miesto na vyvážanie odpadu občanmi“. 

 
„ OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu.“ 

     

8.)   Interpelácie poslancov 

 

     V tomto bode programu starosta vyzval poslancov, aby predniesli svoje interpelácie: 

O slovo sa prihlásil poslanec p. Ing. Markotán, ktorý sa zaujímal o kaplnku a predniesol 

požiadavku niektorých občanov, aby sa kaplnka vrátila do pôvodného stavu. Starosta sa 

opýtal, či občania, ktorí žiadajú dať kaplnku do pôvodného stavu chcú, aby naďalej chátrala, 

steny sa rozpadávali a oltár sa celkom zničil. Pripomenul, že sa urobili opatrenia, aby sa tento 

neúnosný stav zastavil a zachránila sa pamiatka. Financované to bolo výlučne zo zbierky, 

ktorá bola na tento účel. Poslanec p.Ing. Markotán tlmočil požiadavku pána farára o vrátenie 

do pôvodného stavu, na čo starosta odpovedal, že by bol rád, keby  v tejto veci rokoval 

osobne pán farár a  neodkazoval to prostredníctvom poslancov.  

Poslanec p.Ing.Markotán sa ďalej informoval, ako je to s hodinami na veži, keďže nenastala 

náprava a už raz predniesol požiadavku na opravu. Starosta mu odpovedal, že bola z jeho 

strany prisľúbená pomoc /zápisnica z 6.3.2015/ a čakal, že príde a spoločne s p. Markotánom 

Ivanom dajú do poriadku hodiny, ale do dnešného dňa sa tak nestalo. Poslanec p.Ing. 

Markotán odpovedal, že taká dohoda nebola a on to nebude robiť zadarmo a požadoval 100 

Eur. 

Poslanec p. Ďalog sa informoval, ako sa robí kontrola funkčnosti verejného osvetlenia, na čo 

starosta odpovedal, že je to aj na podnet občanov, ale aj pravidelnou vizuálnou kontrolou. 

Poslanec p. Ing. Markotán upozornil na údajnú nefunkčnosť kanalizácie, ktorá vedie od 

mosta do čističky. Kontrolou zistil, že kanalizácia je suchá a splašky odtekajú do Suchej. 
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Starosta odpovedal, že o tomto probléme nevedel, preverí ho a v prípade, že je to pravda 

 určite sa to dá do poriadku. 

Poslanec p. Ing. Markotán sa ďalej dotazoval, či je v súlade s predpismi rozdielna cena 

stočného pre obyvateľov Hrnčianskych Zalužian a Sušian. P. Cabanová odpovedala, že výška 

stočného bola konzultovaná s Úradom pre reguláciu  sieťových odvetví (URSO), kde nám 

určili vrchnú hranicu stočného a to 0,47/m3.  Podľa ich vyjadrenia je na našom rozhodnutí, 

ako si určíme cenu stočného. 

K problematike sa vyjadril aj starosta, vysvetlil, že pri výstavbe čističky odpadových vôd  

a kanalizácie sa občania obce Hrnčiarske Zalužany  podieľali spolufinancovaním a to 

z podielových daní. Zaslúžia si preto, aby boli zvýhodnení oproti občanom Sušian, aj keď len 

o 0,10 €/m3. Poslanec p. Markotán sa vyjadril, že sa bude dotazovať na tento postup 

u prokurátora a dá podnet na prešetrenie. Starosta odpovedal, že to môže urobiť a ak obec 

bola nesprávne inštruovaná URSO - m, tak vykoná nápravu. Zároveň podotkol, že takéto 

kroky poslanca, bývalého starostu,  vôbec nepomáhajú obci.    

Poslanec p. Séleš tlmočil poďakovanie od občanov časti Kederka za dočistenie ústia potoka. 

Starosta sa poďakoval. 

 

„OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“ 
 

9.) Správa kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2015  . 

 

     V tomto bode predniesol kontrolór obce správu za 2.štvrťrok 2015, ktorá tvorí prílohu č.1 

tejto zápisnice. 

 
„ OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2015.“   

 
 

10. ) Správa audítora za rok 2014  

 
    V tomto bode najprv starosta informoval prítomných, aká situácia nastala v súvislosti 

s audítorom a prečo sme sa rozhodli zmeniť audítora. Zmenou nastali aj iné požiadavky 

v účtovaní od audítora.  

Ekonómka obce p. Cabanová v krátkosti oboznámila prítomných  s obsahom správy audítora 

za rok 2014 a prečítala prítomným záverečný výrok audítora k účtovnej závierke za rok 2014. 

Zároveň vysvetlila prítomným, kde bola rozdielnosť názorov u starého a nového audítora. 

 
Správa audítora  tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici. 
„OZ  berie na vedomie správu audítora za rok 2014 .“ 

 

11.)  Informácia o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2015. Schválenie 

rozpočtového opatrenia č. 4 

 

     Ekonómka obce p. Cabanová v krátkosti oboznámila prítomných so stavom rozpočtu 

k 30.6.2015: 

- celkové príjmy za uvedené obdobie boli vo výške  266 356,79€, čo znamená plnenie  

na 52,36% z plánovaných ročných príjmov,  

- celkové výdavky 248 117,42€, čerpanie na  48,81 %, 

- rozdiel: rozpočtový prebytok vo výške + 18 239,37€        . 
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Ďalej informovala prítomných o podstatných položkách príjmov a výdavkov obce. 

K rozpočtu nemali poslanci žiadne otázky.   

 

Ekonómka obce predniesla aj  návrh rozpočtového opatrenia č.4/2015. 

V súvislosti so schválením opravy strechy na obecnom úrade je potrebné predmetným 

opatrením presunúť prostriedky  vo výške 3000€ z opravy budovy MŠ a opravy budov 

v správe obce. Týmto presunom sa nezmenia celkové príjmy a výdavky  rozpočtu (ide len o 

presun medzi položkami rozpočtu). 

 

Poslanec p. Ďalog sa zaujímal na čo boli určené prostriedky v MŠ, ktoré sa navrhujú presunúť 

na opravu strechy na budove obecného úradu. Na čo starosta odpovedal, že prostriedky boli 

určené na opravu strechy MŠ, ale momentálne je situácia na obecnom úrade akútna a je nutné 

ju urobiť už v tomto roku. Opravu strechy MŠ naplánujeme v ďalšom roku. 

Kontrolór obce p. Pilčík sa opýtal, či sa s opravou strechy nemohlo začať pred schválením v 

OZ, keďže je riziko zlého počasia. Starosta odpovedal, že ak by začala oprava strechy pred 

schválením v OZ  určite by to istá skupina občanov zneužila proti nemu. 

Kontrolór obce sa ešte zaujímal, či p. Ing. Milan Markotán uhradil obci čiastku vo výške 

3 370,68 Eur, ktorá mu bola určená na úhradu škody obci rozhodnutím  Okresného súdu 

v Lučenci zo dňa 11.9.2012, keďže lehota na úhradu je do 26.9.2015. Ekonómka obce p. 

Cabanová odpovedala, že uvedená suma bola poukázaná na účet obce dňa 25.9.2015. 

Keďže poslanci nemali námietky voči navrhovanému rozpočtovému opatreniu a nemali ani 

otázky k plneniu rozpočtu starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4/2015, podľa predloženého návrhu.“ 

„ OZ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2015.“ 
 

12.)  Prerokovanie  možností podania žiadostí o dotácie. 
 

1. Starosta obce informoval prítomných o tom, že podaná žiadosť na ENVRONMENTÁLNY 

FOND na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania, ktorá bola podávaná v r. 2014 na budovu OÚ, nám nebola schválená. Keďže 

však bola zverejnená nová výzva o odporučil  jej opätovné podanie. Zároveň vysvetlil, že 

podmienky ostávajú nezmenené a to: 

– max. výška 200 tis.€,, 

– spoluúčasť obce 5 %  (10230€) 

– termín podania žiadosti je do  8.10.2015 

V tejto súvislosti vyčíslil naše náklady: 

– spoluúčasť, 

– verejné obstarávanie 600€, 

– vypracovanie žiadosti 250 €, v prípade schválenia + 200 € za záverečnú správu. 

Projektová dokumentáciu bola už urobená v r.2014. 

Poslanec p. Ďalog sa informoval aký je spôsob financovania, na čo starosta odpovedal, že ak 

bude dotácia schválená prebieha to tak, že na vykonané práce bude vystavená faktúra, ktorá 
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bude odoslaná na Environmentálny fond a oni následne obci  pošlú finančné prostriedky, 

ktoré budú aj so spoluúčasťou obce uhradené dodávateľovi.  

Keďže nikto z prítomných viac nemal otázky starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2015: 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania“ vo  

výške 200 000,-€, na budovu obecného úradu. OZ zároveň schvaľuje  spoluúčasť obce na 

financovaní projektu vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu a náklady súvisiace s 

podaním žiadosti do výšky  1 200€.“ 

 

 

2. Ďalšia možnosť podania žiadosti  na Environmentálny fond, ktorú starosta predstavil, by sa 

týkala  dobudovania (rozšírenia) kanalizácie. V rámci 1. etapy budovania kanalizácie je 

potrebné dokončiť vetvu B (od PD po p. Markotána), vetvu A2 (Nová ulica), vetvu A  (v časti 

Konopište). 

Žiadosť by sa týkala časti  B (434m) a A2 (535m), lebo časť A je komplikovaná a bude si 

vyžadovať zmeny rozpočtu a projektu. 

Výška dotácie by mala byť 188 670,88€, spoluúčasť 5 % vo výške 9 930,05€, spolu 198 

900,93 €. 

K dobudovaniu kanalizácie sa vyjadril poslanec p. Ing. Markotán. Vyjadril názor, že 

kanalizácia sa buduje, ale nik nemá záujem pripojiť sa. Starosta odpovedal, že aj keď to 

doposiaľ  bolo zadarmo tak bol slabý  záujem o napojenie sa. Momentálne nie je záujem 

napojiť sa, ale z pohľadu  budúcnosti je dobre mať vybudovanú kanalizáciu,  pretože raz 

možno bude nutné, aby každý bol napojený. Nehovoriac o dopade na naše spoločné životné 

prostredie. 

Následne na to poslanci hlasovali o návrhu podať dotáciu na Environmentálny fond, ktorá sa 

týka dobudovania kanalizácie. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2016 na 

budovanie (rozšírenie)kanalizácie vo výške 188670,88,-€, OZ zároveň schvaľuje  

spoluúčasť obce na financovaní projektu vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu“. 
 

3. V tomto bode starosta vysvetlil situáciu ohľadne terénnej sociálnej práce, nakoľko projekt 

končí 30.11.2015. Podľa ohlasov občanov by zrejme bolo dobré v nej pokračovať, ale zatiaľ 

nie je jasné v akej forme. Zároveň vyzval poslancov, aby vyjadrili názor na túto prácu. či by 

bolo dobré aby sa v budúcnosti v tomto projekte pokračovalo.  
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Poslanec p. Ďalog sa vyjadril, že aj keď nepatrí do cieľovej skupiny tohto projektu z ohlasov 

ľudí vie, že si ľudia pochvaľujú pomoc, ktorá im je poskytovaná  a súhlasí, aby sa v projekte 

pokračovalo. Rovnako pochvalne sa vyjadril aj poslanec p.Séleš, ktorý má rovnako pozitívne 

ohlasy od občanov. 

Poslanec p. Ing. Markotán zas vyjadril názor, že ľudia v obci poukazujú na to, že na úrade je 

6 ľudí čo je zbytočne veľa. Keďže obec spolufinancuje tento projekt, myslí si, že je to 

zbytočné, lebo 50 % spoluúčasť je vysoká. Starosta mu vysvetlil, že spoluúčasť obce na 

projekte nie je 50% tak ako to niektorí občania tvrdia, ale len 5% a dotácia zahŕňa všetko, nie 

len mzdy pracovníčok. 

Poslanec p.Ďalog poznamenal, že v minulosti – za čias starostu p. Ing.Markotána sa stávalo, 

že keď prišiel v čase úradných hodín na obecný úrad, tak nič nevybavil, nakoľko tam nebol 

nikto, čo sa teraz nestáva, vždy je tam minimálne jedna zamestnankyňa. 

 

„ OZ odporúča starostovi obce, aby po skončení projektu TSP, hľadať možnosti  

financovania pokračovania projektu“.   

 

 

 

13. ) Schválenie dodatku č.2  k Zásadám  č. 02/2012  používania 

súkromných motorových  vozidiel  pri pracovných cestách v 

podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany. 

 

     V tomto bode programu v krátkosti starosta vysvetlil prítomným, z akého dôvodu 

predkladá návrh na zmenu k Zásadam č.02/2012. Dôvod zmeny je jeho kúpa  osobného 

motorového vozidla zn. Škoda Oktavia a keďže v zásadách sú uvádzané konkrétne motorové 

vozidlá, je potrebné urobiť túto zmenu . 

Jedná sa len o formálnu stránku veci, kde dochádza k výmene MV, preto starosta dal o tejto 

zmene hlasovať. 

 Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

„ OZ schvaľuje dodatok č. 2 k Zásadám č. 02/2012 používania súkromných motorových  

vozidiel  pri pracovných cestách v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany podľa 

predloženého návrhu“. 

 

 

14.)  Prerokovanie žiadostí 

 

1. Žiadosť vedúcej miestnej knižnice o zvýšenie členského poplatku v miestnej knižnici a 

o zvýšenie dotácie. 

     Starosta informoval prítomných o žiadosti vedúcej knižnice, v ktorej požaduje vedúca 

navýšenie ročnej dotácie na 300 € a zjednotenie ročného poplatku na 2 €. V súčasnosti je 

poplatok pre dospelých 1,50€ a pre deti 1€. Ako dôvody svojej žiadosti uvádza – zvýšenie 
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počtu členov, zvýšený nárast vypožičaných kníh a stúpajúca náročnosť čitateľov 

a nezvyšovanie členského príspevku min. 10 rokov. 

Knižnica má v súčasnosti 127 členov a počet vypožičaných kníh stúpa: 2013 – 874, 2014 – 
949. 

Poslanec p. Ďalog sa zaujímal, ako sa dopĺňa knižný fond, na čo starosta odpovedal, že  knihy 

sa dopĺňajú podľa požiadaviek čitateľov, resp. podľa výberu vedúcej knižnice. 

Poslanec p. Séleš navrhol, aby poplatok pre deti ostal v nezmenenej výške a to 1 € a radšej im 

zvýšiť dotáciu od obce na 300 €. Starosta odporučil, aby sa spravil kompromis a navrhol aby 

dospelí platili ročný poplatok 2,50 €, deti 1,50 € a dotácia sa zvýšila na 250 €. 

O predloženom návrhu dal hlasovať. 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ  schvaľuje od roku 2016 členský poplatok v Miestnej knižnici Hrnčiarske Zalužany vo 

výške 2,50€/člen/rok pre dospelých a 1,50€/člen/rok pre detí, ako aj zvýšenie dotácie pre rok 

2016 na 250€.“   

2. Žiadosť spoločnosti Slovenské Lotérie, a.s.  Bratislava  
     Každoročne je potrebné schvaľovať žiadosť o vydanie  vyjadrenia  k umiestneniu zariadení  

používaných pri  prevádzkovaní videohier. Spoločnosť Slovenské lotérie, a.s. Bratislava 

doručila žiadosť na obdobie roku 2016  v priestoroch  objektu Hostinec Malý Paríž, Hlavná 

248 Hrnčiarske Zalužany. Jedná sa o tie isté 2 hracie automaty, ktoré sú už v prevádzke 

umiestnené a obec má z nich ročný  príjem 1600 EUR. 

Poslanci sa k danej žiadosti vyjadrili, že najlepšie by bolo nemať ich, ale keby sme ich zrušili 

určitá skupina obyvateľstva by bola proti. Starosta vysvetlil, že rušenie automatov nie je 

jednoduché a musela by sa uskutočniť petícia s 30% účasťou a následne by sa muselo prijať 

VZN. 

Starosta dal hlasovať: 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 3 

Proti: 1 

Zdržal sa: 1 

 

 

„OZ schvaľuje umiestnenie zariadení  spoločnosti  SLOVENSKÉ LOTÉRIE, a.s., 

používaných pri  prevádzkovaní videohier,  v priestoroch  objektu Hrnčiarske Zalužany, 

Hlavná 248, Hostinec Malý Paríž, na obdobie od 1.1.2016 so 31.12.2016“. 

 
3.  Žiadosť spoločnosti SYNOT TIP, a.s., Poprad-Matejovce  
     Ako predchádzajúca žiadosť tak aj žiadosť spoločnosti SYNOTIP , a.s. Poprad- Matejovce 

sa týkala vydania  vyjadrenia  k umiestneniu zariadení  používaných pri  prevádzkovaní 

videohier, na obdobie roku 2016  v priestoroch  objektu Hrnčiarske Zalužany 980 12,  Hlavná 

241, Hostinec Vladimír Šustek. 
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Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 3 

Proti: 1 

Zdržal sa: 1 

 

 

„OZ schvaľuje umiestnenie zariadení  spoločnosti SYNOT TIP, a.s., Poprad-Matejovce, 

používaných pri  prevádzkovaní videohier,  v priestoroch  objektu Hrnčiarske Zalužany 980 

12,  Hlavná 241, Hostinec Vladimír Šustek na obdobie od 1.1.2016 so 31.12.2016“. 
 

 

4. Žiadosť o predĺženie obecného vodovodu Mgr. Markotánová 

     K tejto žiadosti starosta uviedol, že p. Markotánová žiada o predĺženie obecného vodovodu 

pri jej rodinnom dome v sušianskej časti, pretože je ukončený na jej pozemku a zavadzia jej 

pri výstavbe plota. Zároveň žiada o umiestnenie koncového hydrantu kvôli odkaleniu vetvy. 

Táto vetva bola  podľa dostupných informácii postavená v roku 2009 bez stavebného 

povolenia. Je to pravdepodobne vybudované nesprávne, keďže vedie cez súkromný pozemok. 

Keďže stavba nie je legalizovaná je v prvom rade potrebné jej zlegalizovanie a to sú ďalšie 

náklady na projekt, na zaplatenie pokuty atď. 

Na túto žiadosť reagoval poslanec p. Ing. Markotán keď uviedol, že v roku 2010 sa to rýchlo 

postavilo načierno, nakoľko občania budovali rodinné domy a žiadali vybudovať vodovod. 

On ako starosta nemal dostatok času na vybavenie projektu a s tým súvisiacich dokumentov. 

Podotkol, že nie je predsa problém urobiť projekt a vybaviť stavebné povolenie. Starosta 

odpovedal, že problém je v tom, že sme o týchto problémoch nevedeli, nakoľko žiadna 

dokumentácia neexistuje. Poslanec p. Ing.Markotán odpovedal, že dokumentácia existuje 

a je odložená niekde na obecnom úrade. Na čo starosta odpovedal, že jemu žiadna 

dokumentácia nebola odovzdaná. 

Poslanec p. Séleš argumentoval tým, že v súčasnosti sú dvaja projektanti, ktorí sú odborníkmi 

a robia tieto projekty, pretože spoločnosť Veolia má prísne predpisy. Najhoršie je, že na 

minulosť doplácajú v súčasnosti občania obce, ktorí sa chcú pripojiť na vodovod. Po 

skúsenostiach spoločnosti Veolia s minulým vedením obce, spoločnosť Veolia nemá snahu 

našim občanom vyjsť v ústrety, pokiaľ obec nezlegalizuje časť stavby. 

Starosta sa zaujímal, že z akého dôvodu vodovod ústi na pozemku p. Markotánovej a či 

vodovod vedie aj cez iné súkromné pozemky.    

Poslanec p. Ing. Markotán odpovedal, že sám nevie, prečo vodovod ústi na jeho pozemku, 

asi je to tým, že došlo k posúvaniu pozemkov  

Poslanec p.Ďalog sa zaujímal o to, kde je hydrant, ktorý sa nachádzal na konci vodovodu, na 

čo poslanec p.Ing. Markotán odpovedal, že bol premiestnený do školy.  

Poslanec p. Séleš podotkol, že hydrant bol umiestnený na konci riadnej vetvy a teraz by sa 

mal nachádzať  na konci čiernej stavby. 

Poslanci zhodli na tom, že je potrebná komunikácia so spoločnosťou Veolia. Poslanec Ing. 

Markotán prisľúbil, že sa pokúsi projektovú dokumentáciu získať od spoločnosti, ktorá ju 

vypracovala. 

 

„ OZ odporúča starostovi obce, aby v súčinnosti so spoločnosťou Veolia hľadal  riešenie 

pri legalizácii nepovolenej stavby – vodovodu, vo vlastníctve obce v k.ú. Sušany.“  
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15.)  Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013 

 

     Starosta udelil slovo p. Ing, Adamovi, kronikárovi obce, aby prečítal návrh zápisu do 

kroniky obce za rok 2013. P. Adam prečítal zápis a poslanci pripomienkovali niektoré časti, 

ako napr. poslanec p. Seleš žiadal doplniť do zápisu výšku zisku za Šamotku, poslanec p. 

Bolha žiadal  uviesť menovite kto sa v akej súťaži umiestnil. 

Starosta pripomienkoval, že schvaľovať zápis za rok 2013 je pomerne neskoro a ťažko je 

potom spomenúť si na niektoré veci, ktoré by bolo vhodné zapísať do kroniky. 

Pripomienkoval, že petícia bola v roku 2012 a iná nebola obci odovzdaná, čo sa týka kultúry 

nie sú uvedené niektoré vydarené podujatia ako Mikuláš, Silvestrovská zábava, Vatra 

oslobodenia...   

Po uvedených pripomienkach starosta dal hlasovať s tým, že do zápisu budú zapracované 

uvedené pripomienky. 

 Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje zápis do kroniky obce za rok 2013 s nutnosťou úpravy niektorých bodov 

a dopracovania informácii.“ 

   

16.) Rôzne 

 

1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2021 (PHSR) 
     V tomto bode programu oboznámil starosta prítomných s nutnosťou schváliť PHSR na 

roky 2015-2021, nakoľko je to podmienka čerpania Eurofondov. Jedná sa o pomerne zložitý 

proces, ktorého súčasťou je aj vyplnenie rôznych dotazníkov, či už za obec alebo od občanov, 

ako aj vytvorenie pracovnej skupiny. Napriek tomu, že občania môžu prostredníctvom 

dotazníkov vyjadriť svoj názor na rozvoj obce, nie  je záujem zo strany občanov o veci 

verejné. 

Dotazníkov za PHSR sa nám vrátilo 6 a k stratégii MAS len 3. Je pravdepodobné, že ich 

budeme musieť rozniesť ešte raz, lebo v iných obciach je návratnosť 30 %. 

K vypracovaniu PHSR je potrebné schváliť zámer spracovania PHSR, ktorý tvorí prílohu č.  

k zápisnici. 

Keďže poslanci uvedený zámer nepripomienkovali, starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje zámer spracovania PHSR na roky 2015-2021 podľa predloženého návrhu 

(návrh tvorí prílohu k zápisnici )“ 
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2. Nájomné byty vizualizácia 

     V tomto bode starosta predstavil vizualizáciu nájomných bytov, ktoré sa plánujú postaviť 

v obci a požiadal poslancov, aby vyjadrili názor na počty bytov, štruktúru, výšku budovy 

a podobne. 

Poslanec p. Séleš mal otázku, či by bol záujem o tieto byty. Starosta odpovedal, že vychádza 

zo skúseností iných obcí, kde dopyt niekoľkonásobne prevyšoval ponuku. 

Poslanec p. Ing. Markotán podotkol, že by sme mali uprednostniť individuálnu výstavbu, 

napr. na pozemkoch v blízkosti základnej školy, kde tieto pozemky sú nevyužiteľné. Starosta 

reagoval, že tieto pozemky sa nachádzajú v dvoch katastroch a nikto sa nepustí do výstavby 

rodinného domu na parcele, ktorá je v dvoch katastroch.  

Poslanec p. Ďalog sa zaujímal, v akej výške by bola spoluúčasť obce. Starosta vysvetlil, že 

financie sa odvíjajú od počtu bytov a poskytnutý úver by bol splácaný vo výške nájomného. 

 

3. Zoznam pripojených na  kanalizáciu 

     Starosta vysvetlil prítomným aký bude ďalší postup pri zavádzaní stočného. Keďže sa na 

minulom OZ schválilo VZN o odvádzaní odpadových vôd, ako aj smernicu k poplatkom za 

stočné tak teraz by sme mali žiadať VEOLIU o informáciu o odbere vody, čo bude tvoriť 

základ k faktúre po ďalšom odpočte. Vyskytli sa s tým problémy, keďže občania 

nespolupracujú. Na obecnom úrade sa našiel zoznam občanov pripojených na verejnú 

kanalizáciu, ktorý bol vytvorený v období kedy starostom obce bol p. Ing. Markotán.  

Niektorí z občanov tvrdia, že nie sú pripojení  a  niektorí občania, niekým nekorektne a 

nesprávne poučení, odmietajú podpísať zmluvy, lebo tak urobia až vtedy, keď sa napoja 

všetci.  Ak však niekto využíva nejakú službu  musí za ňu platiť bez ohľadu či za ňu platí ten 

kto ju nevyužíva.  

Starosta predstavil svoj návrh, ako riešiť túto situáciu a požiadal poslancov o súhlas, prípadne 

o nejaké iné názory na riešenie tejto situácie. 

Poslanec p. Ďalog vyjadril názor, že je potrebné vykonať skúšky u občanov, ktorí odmietajú 

a oboznámiť ich, že v prípade zistenia nepravdivých údajov im bude skúška vyrúbená v plnej 

výške.   

  

17.)  Diskusia 

 

     V tomto bode programu poslankyňa p.Ing. Kováčová sa zaujímala o pozemky, ktoré by 

mala záujem odkúpiť pani Tarasová. Oslovila poslanca p.Ing. Markotána, či nemá vedomosť 

o tom, kto bol vlastníkom uvedených pozemkov aby sa zistili potenciálni dediči. 

  

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 6.11.2015 

Zapísala : Ing. Zuzana Václaviková  

 

Overovatelia : 

 

 

 

        Ing.Branislav Nociar 

                                                          starosta obce     
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  Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

Uznesenie č. 4 / 2015 (5/2014 -2018) 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo 

dňa 25.9.2015 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 26.6.2015. 

       2.   Správu o činnosti obecného úradu. 

       3.   Interpelácie poslancov. 

       4.   Správu kontrolóra obce za 2.štvrťrok 2015. 

       5.   Správu audítora za rok 2014. 

       6.   Informáciu o plnení rozpočtu obce k 30.6.2015. 

 

 

B/  Schvaľuje : 
 

1. Program zastupiteľstva. 

 

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

 

2. Opravu celej strechy na budove obecného úradu materiálom Hydrobit v cene 6000 €. 

 

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

 

3. Rozpočtové opatrenie č.4/2015 podľa predloženého návrhu . 

 

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

 

4. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2015: „Zvyšovanie   

energetickej účinnosti existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania“ vo  výške 

200 000,-€, na budovu obecného úradu. OZ zároveň schvaľuje  spoluúčasť obce na 

financovaní projektu vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu a náklady 

súvisiace s podaním žiadosti do výšky  1 200 €.“ 

 

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

 

5. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2016 na budovanie 

(rozšírenie) kanalizácie vo výške 188670,88,-€, OZ zároveň schvaľuje  spoluúčasť 

obce na financovaní projektu vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu. 

 

Dátum:..................................   Podpis:.......................................... 
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6. Dodatok č.2 k Zásadám č. 02/2012 používania súkromných motorových vozidiel pri 

pracovných cestách v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého 

návrhu. 

 

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

 

7. Od roku 2016 členský poplatok v Miestnej knižnici Hrnčiarske Zalužany vo výške 

2,50€/člen/rok pre dospelých a 1,50€/člen/rok pre detí, ako aj zvýšenie dotácie pre rok 

2016 na 250€.“   

 

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

 

8. Umiestnenie zariadení  spoločnosti  SLOVENSKÉ LOTÉRIE, a. s., používaných pri  

prevádzkovaní videohier,  v priestoroch  objektu Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 248, 

Hostinec Malý Paríž, na obdobie od 1.1.2016 so 31.12.2016 

            

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

 

 

9. Umiestnenie zariadení  spoločnosti SYNOT TIP, a.s., Poprad-Matejovce, používaných 

pri  prevádzkovaní videohier,  v priestoroch  objektu Hrnčiarske Zalužany 980 12,  

Hlavná 241, Hostinec Vladimír Šustek na obdobie od 1.1.2016 so 31.12.2016. 

 

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

  

10. Zápis do kroniky obce za rok 2013 s nutnosťou úpravy niektorých bodov 

a dopracovania informácii. 

 

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

 

 

11. Zámer spracovania PHSR na roky 2015-2021 podľa predloženého návrhu.  

 

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

 

 

C/  Konštatuje 
 

1. Zvolený poslanec obecného zastupiteľstva  Rastislav Bolha zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch 

 

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

 

D/ Odporúča 

 
1. Starostovi obce, aby po skončení projektu TSP hľadal možnosti financovania   

pokračovania projektu. 

 

Dátum:..................................   Podpis:.......................................... 
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2. Starostovi obce, aby v súčinnosti so spoločnosťou Veolia hľadal  riešenie pri 

legalizácii nepovolenej stavby – vodovodu, vo vlastníctve obce, v k.ú. Sušany.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing.Branislav Nociar 

             starosta obce     

 

 


