
 

 

1  

 

       Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  6/2015 (7/2014-2018) 
 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  11.12.2015, 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: 
Rastislav Bolha, 

Vladimír Ďalog, 

Ing. Andrea Kováčová, 

Ing. Milan  Markotán, 

Peter Szöke 

Ospravedlnení: 

Katarína Peržeľová, 

Radovan Séleš 

 

Hostia: 
Miroslav Šatara,  

Marek Potocký, 

Ivan Markotán. 

 

1.)  Otvorenie zasadnutia 

 

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

prítomných a oficiálne otvoril zasadnutie . 

 

     Starosta v tomto bode programu skonštatoval, že z celkového počtu všetkých poslancov 7 

sú prítomní 4, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Neprítomná je  p. Katarína Peržeľová a  Radovan Séleš, ktorí sa  

ospravedlnili. Poslanec p. Ďalog prítomný od bodu 11. 

 

Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

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

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

2.)  Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. 

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice . 
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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 6.11.2015. 

6.    Správa o činnosti obecného úradu. 

7.    Interpelácie poslancov. 

8.    Schválenie VZN obce č. 03/2015 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 2016. 

9.   Schválenie VZN obce č.04/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Hrnčiarske Zalužany. 

10.  Schválenie VZN č.05/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske 

Zalužany. 

11.  Schválenie  rozpočtu obce na rok 2016. 

12.  Prerokovanie žiadosti 

13.  Schválenie Programového hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2021. 

14.  Určenie platu starostu na rok 2016. 

15.  Rôzne. 

16.  Diskusia. 

17.  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: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“.  

 

5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa   

6.11.2015  

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

uznesenia z 6.11.2015: 

„Bod B/2 – schválené zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Hrnčiarske Zalužany – 

oznámené preškoleným dobrovoľníkom a zároveň sme požiadali o jeho zaradenie do 

kategórie C. V prípade, že nám bude vyhovené v r. 2016 môžeme žiadať o  dotáciu 700 €. 

 

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ . 
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Bod  B/3 – schválené výšky dotácii pre rok 2016 – oznámené schválenie jednotlivým 

žiadateľom. 

Bod B/4 a B/5 – schválené forma predaja a samotný predaj pozemku v k.ú. Sušany p.č. 

603/19 – oznámené žiadateľovi . Zmluva bola podpísaná 26.11.2015 a zároveň bola zaplatená 

aj kúpna cena.  

Bod  B/6  – schválené umiestnenie dočasnej stavby – detského mobilného ihriska na pozemku 

v k. ú. Sušany /603/18 / - oznámené žiadateľovi 

 
Bod  B/7 – schválené odstúpenie od zmluvy o nájme nebytových priestorov č.1/2011 

s Petrom Markotánom RTM – oznámenie o odstúpení mu bolo zaslané 24.11.2015. Zároveň 

bol vyzvaný na vypratanie priestorov do 15.12.2015 a zaplatenie dlžnej sumy do 31.12.2015 

a upozornený, že ak uvedené termíny nedodrží, obec pristúpi k podaniu žalôb. 

 

Bod B/8 – schválené odmeny poslancom a hlavnému kontrolórovi obce za rok 2015 – 

vyplatené budú v januári. 

 
Bod C/1 – schválené odporúčanie zapracovať do PHSR projektové zámery: umiestnenie 

vonkajšieho telocvičného náradia šachovnice v parku, zriadenie pamätnej miestnosti, 

vybudovanie kompostoviska, telocvične, klziska, rekonštrukciu domu smútku vrátane 

urnového hája, vytýčenie pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu, výstavba nájomných 

bytov, vybudovanie obecnej pálenice, vybudovanie rozhľadne s cyklotrasou a pokračovanie 

terénnej sociálnej práce - tieto navrhované zámery spolu s už rozpracovanými projektami, ako 

aj s návrhmi ktoré vyplynuli z dotazníkového prieskumu, boli zapracované do návrhu PHSR“. 

 „OZ  konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 6.11.2015 boli splnené.“ 

 

7.)   Správa o činnosti obecného úradu, zhodnotenie roka 2015 

 

     Starosta podal správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ a v stručne 

zhodnotil rok 2015: 

 

a)“ Opravy  a kúpa majetku: 

-  dokončili sme   opravu poškodených častí plafónov v ambulanciách a sále, priestory boli 

nanovo vymaľované, 

- dokončili sme a zabudovanie dvoch zberných šácht a mriežok na Družstevnej ulici, 

- začali sme s opravou chodníka na Novej ulici, 

- zakúpili a namontovali sme vianočnú výzdobu na budovu OÚ.  

 
b) Mikuláš 2015 

 -  spolu so ZŠ a MŠ sme dňa 4.12.2015 spoluorganizovali  Mikulášsky večierok. 

 
c) Žiadosti o dotácie 

- V novembri sme podali žiadosť o dotáciu na BBSK – na Hrnčiarske slávnosti 2016. 

-  Dotácia na kamerový systém – kamery na budove OÚ boli namontované, sú už aj 

funkčné. Nasleduje zaplatenie kúpnej ceny a vyúčtovanie dotácie. V prípade, že schválite 

podanie žiadosti na ďalšiu výzvu, budeme na tom pracovať, keďže uzávierka je v januári. 
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-  Rozšírenie MŠ 2. kolo – ( žiadali sme o sumu  71164,50 € - bola nám schválená výška 45 

000€ len na stavebné úpravy a projektovú dokumentáciu. Spoluúčasť pri tejto výške bude 2 

368,42€) 

Z našej strany bola podpísaná zmluva, čakáme na podpis druhej strany. Potom bude 

vypracovaná projektová dokumentácia, verejné obstarávanie, stavebné povolenie a samotná 

realizácia projektu.   

 

 - Program rozvoja vidieka – kultúrny dom – podľa vyjadrenia riadiaceho orgánu 
prístavba, ktorú sme chceli realizovať vo dvore (sociálne zariadenia, šatňa, kuchyňa, kotolňa) 

nie je oprávnený výdavok. Ak by sme ju však neurobili objekt by nebol plne funkčný, čo 

odporuje podmienkam výzvy a neschválil by nám to ani Úrad verejného zdravotníctva. Preto 

ju budeme musieť urobiť z vlastných zdrojov. 

Prebehlo už obstarávanie projektanta, najlepšiu cenu ponúkla firma Aproving RS, ako aj 

výber firmy, ktorá bude robiť žiadosť - PROUNION  Nitra. Projektová dokumentácia musí 

byť dokončená do 23.12., aby sme celý proces stihli. 

 
 - Verejné osvetlenie: požiadali sme o dotáciu z eurofondov vo výške 144 441,39 €.  

Verejným obstarávaním bola vysúťažená cena 143 308,63 €. 

MHSR nám schválilo dotáciu vo výške  120 137,48 €, naša spoluúčasť je 6 323,02 €, celkom:  

126 460,50 €.K problematike sa vrátime v bode rôzne 

 
Rok 2015 

Z vlastných zdrojov sme vyfinancovali: 

- opravu cesty na ulici Rad (kanalizačná ryha) (995,64€), 

- opravu chodníka na ulici Šťavičnej (1 539,43), 

- kúpa kultúrneho domu – 1 splátka (4 565€), 

- toalety v dome smútku (381,92), 

- opravu strechy na budove obecného úradu (5 999,94 €), 

- likvidáciu čiernej skládky pri Harasti, 

- opravu a vymaľovanie ambulancii a sály v budove OÚ, 

- opravu multifunkčného ihriska, (náklady len  na materiál: drvený kameň, drenáž, požičanie 

zhutňovacieho stroja: 786,41€), 

- doplnenie zberných šácht a mriežok na ulici Družstevnej (301,27€), 

Pomohli sme pri oprave strechy kostola. 

Dokúpili sme náradie a materiál: zváračku, kosačku s pohonom, vertikutátor, volejbalovú sieť, 

búracie kladivo, lavičky, vianočné osvetlenie na OÚ, siete na multifunkčné ihrisko. 

Náklady spolu na tieto opravy a kúpu majetku predstavujú 14 663,19€. 

 

Zamestnali sme viacerých uchádzačov o zamestnanie cez rôzne projekty: 

- 1.4. - 31.12. – §50 j – 2 zamestnanci 

- 1.4. - 30.9. -  § 54 – 3 zamestnanci 

- 1.11.-31.7.2016 - § 54– 2 zamestnanci 

- 1.1.- 30.11. – TSP  - 2 zamestnanci 

+ absolventská prax  - 2 zamestnanci. 

+ dobrovoľnícka činnosť 2 zamestnanci 

Spolu 11 zamestnancov ( z toho dvaja 2x) 

Na ich zamestnávanie sme na tento rok získali zdroje vo výške 35 655,84 €. 

 

Kultúrne podujatia, ktoré sme organizovali resp. spoluorganizovali: 

-  Vatra oslobodenia (8.5.). 
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- Medzinárodný šachový turnaj (20.6.). 

- Hrnčiarske slávnosti – (14.8.). 

- Mikulášsky večierok (4.12.). 

- na konci roka usporiadame Novoročný ohňostroj (31.12.)   

Schválené predpisy:   

- Zásady 01/2015 – zásady podávania a preverovania podnetov. 

- Smernica 02/2015 – verejné obstarávanie. 

- Smernica 03/2015 – o poplatkoch za odvádzanie odpadových vôd. 

- VZN 01/2015 – o chove a držaní psov. 

- VZN 02/2015 – odvádzanie odpadových vôd. 

+ 3 dnešné VZN. 

 
Schválené dotácie: 

a) Už využité: 

- ENVIROFOND – Intenzifikácia ČOV – 133.372,02€ 

- BBSK – Hrnčiarske slávnosti 1 000,-€ 

- Prevencia kriminality 2000 € 

Spolu = 136 372,02 € 

 
b) Schválené, zatiaľ nevyužité: 

- Rozšírenie kapacity MŠ- 45 000 € 

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia -120 137,48 € 

Spolu = 165 137,48€. 

 

Získané dotácie z EÚ a ŠR v roku 2015:  301 509,50 € 

 
Získané zdroje celkom (dotácie+ zamestnávanie): 337 165,34 € 

 
Starosta skonštatoval, že rok 2015 bol z pohľadu získavania zdrojov a celkovej aktivity 

zrejme najlepší v poslednom období. 

 

„ OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu a zhodnotenie roku 2015.“ 

     

7.)   Interpelácie poslancov 

 

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

O slovo sa prihlásil poslanec p. Bolha, ktorý sa zaujímal o kamerový systém, ktorý bol 

namontovaný, či sú priestory ktoré sú monitorované aj označené, že priestor je monitorovaný. 

Starosta odpovedal, že priestory sú označené. 

Poslankyňa p. Ing. Kováčová sa zaujímala o verejné osvetlenie, keďže pri bytovke opäť 

nefungujú svetlá. Starosta odpovedal, že svetlá sa priebežne opravujú a nerobia sa už veľké 

opravy, nakoľko máme schválený projekt na opravu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

 

„OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“ 
 

8.) Schválenie  všeobecne  záväzného nariadenia obce č. 03/2015  o dani z 

nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a  
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vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske  

Zalužany na rok 2016. 

 

     Starosta prítomným pripomenul, že od roku 2012 nedošlo k zvyšovaniu daní, napriek 

tomu, že sa znížila výška podielových daní. Navrhol, aby sa ani v budúcom roku dane 

nezvyšovali. 

Iná situácia je s poplatkom za komunálny odpad, kde platí zákonný rámec, že poplatky 

vybraté na tento účel môžu byť použité len na zaplatenie nákladov na odpad. A naopak, iné 

zdroje obce by sa nemali používať na platenie nákladov za odpad. 

Pripomenul, ako sa v minulosti zvyšovali tieto poplatky a to o 0,50 € za rok. V roku 2014 sme 

dosiahli úroveň cca 73% nákladov na odpad. Ak by sme pokračovali so zvýšením len o 0,50 

€, v roku 2016 by sme dosiahli úroveň  cca 80% nákladov. Podľa informácii zo Združenia pre 

likvidáciu odpadu Poltár sa nám v budúcom roku zvýšia náklady na vývoz a uskladnenie 

o 10-15%, preto je  v návrhu VZN navrhované zvýšenie o ďalšie 1€ teda na  11 €.  

Starosta ďalej požiadal Ing. Václavikovú, aby bližšie vysvetlila ďalšie zmeny, ktoré boli vo 

VZN zapracované. 

Ing. Václaviková informovala prítomných o zapracovaných zmenách, týkajúcich sa hlavne 

podmienok pre odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad. 

Starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu. 

Poslanec p. Ing. Markotán navrhol, aby sa poplatok zvýšil aspoň na 14 €, keďže momentálne 

nepokrýva náklady na vývoz. Poslanec p. Bolha s týmto návrhom nesúhlasil, keďže 

v minulosti sa dohodlo na postupnom zvyšovaní. Už zvýšenie o 1,50 € bude pre niektorých 

občanov dosť náročné. Poslankyňa p. Ing. Kováčová a p. Szӧke súhlasili s predloženým 

návrhom. 

Keďže viac pripomienok zo strany poslancov nebolo, starosta dal hlasovať o predloženom 

návrhu. 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje  všeobecne  záväzné nariadenie obce č. 03/2015  o dani z nehnuteľností, 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 

o  podmienkach  určovania a  vyberania  dane a  miestneho  poplatku na území obce 

Hrnčiarske  Zalužany na rok 2016 (príloha č. 1 zápisnice)“. 
 

9.) Schválenie  všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4 /2 015 ,  o  

vyhradení na umiestňovanie  volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Hrnčiarske 

Zalužany. 
 

     Starosta obce informoval prítomných, že na základe pokynov Okresného úradu v Lučenci 

k voľbám do NR SR v roku 2016 vyplýva pre obce povinnosť schváliť VZN k umiestňovaniu 

plagátov v obci. Týka sa to všetkých volieb, teda týmto VZN určíme priestor pre umiestnenie 

plagátov pre všetky typy volieb. 

Starosta navrhol priestor na tabuli na lepenie oznamov na budove OÚ, vedľa úradnej tabule. 
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Poslankyňa p. Ing. Kováčová mala pripomienku, či to bude dostatočný priestor na 

vylepovanie a následne sa poslanec p. Bolha opýtal, čo s plagátmi, ktoré budú vylepené mimo 

tohto priestoru. Starosta odpovedal, že inú možnosť na vylepovanie nemáme a plagáty, ktoré 

budú inde vylepené môžeme odstrániť. 

Keďže nikto viac nemal pripomienky k predloženému  návrhu k VZN, starosta dal hlasovať. 

 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje  všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4 / 2 0 1 5 ,  o  vyhradení miest na 

umiestňovanie  volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

na území obce Hrnčiarske Zalužany“ (príloha č. 2 zápisnice). 

 

10.)  Schválenie  všeobecne záväzného nariadenia obce č. 05/2015, o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske 

Zalužany 

 

     V tomto bode programu  informovala Ing. Václaviková prítomných o zmene školského 

zákona, ktorý bol novelizovaný. Podľa neho sa určuje nový termín zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a to od 1.4. do 30.4., ktorý predchádza začiatku školského roka, 

v ktorom má dieťa začať plniť PŠD. Pred touto novelou bol zápis v termíne od 15.1. do 15.2. 

V súlade s týmto zákonom vyplýva pre zriaďovateľa základných škôl povinnosť určiť miesto 

a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky všeobecným záväzným nariadením. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje  všeobecne záväzné nariadenie obce č. 05/2015, o určení miesta a času  

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany (príloha č.3 zápisnice). 

 

11.)  Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 – p Cabanová. 

 

     V tejto časti programu ekonómka obce p. Cabanová predniesla návrh rozpočtu na budúci 

rok, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 

Príjmy : medzi najvýznamnejšie položky patria podielové dane, kde sa vychádzalo z roku 

2015. Medzi dotácie s ktorými počítame na budúci rok sú dotácie z ÚPSVaR, vďaka ktorým 
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chceme zabezpečiť zamestnanie piatim uchádzačom o zamestnanie, pri 5% spoluúčasti. 

Ďalšou dotáciou je dotácia na školu, kde sme vychádzali z posledného normatívu. 

Celkové príjmy – 862 165 € 

 

Výdavky: najväčšou položkou sú mzdy, ktoré sú navýšené o 4% na základe nariadenia vlády. 

V Materskej škole sú navýšené mzdy, keďže na základe projektu na rozšírenie kapacít MŠ 

počítame s vytvorením dvoch pracovných miest. 

Medzi kapitálové výdavky počítame transfer na kanalizáciu, rekonštrukciu obecného úradu, 

rozšírenie MŠ, rekonštrukcia verejného osvetlenia a 2. splátka za  kúpu kultúrneho domu 

a vypracovanie žiadosti na verejné obstarávanie KD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Celkové výdavky – 861 750 € 

Rozdiel : 415 € 

 

Poslanec p. Ďalog sa zaujímal, či splátka kultúrneho domu je v rozpočte zahrnutá. 

Ekonómka obce odpovedala, že KD budeme splácať v štyroch rovnakých splátkach 

a v rozpočte sa s tým samozrejme počíta. 

Viac otázok k rozpočtu poslanci nemali, preto dal starosta hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje rozpočet na rok 2016 podľa predloženého návrhu(príloha č. 4 zápisnice)“ 
 

Ekonómka obce p. Cabanová poprosila prítomných poslancov o schválenie, že obec v roku 

2016 nebude účtovať v programovom rozpočte, keďže je to administratívne náročné 

a zároveň z pohľadu obce zbytočné. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje že obec nebude v roku 2016 účtovať v programovom rozpočte“. 
 

12.) Prerokovanie žiadostí 

 

1.   Žiadosť Emílie Husárovej o odkúpenie pozemku: 

Starosta v tomto bode oboznámil prítomných so žiadosťou, ktorú podala p. Emília Husárová, 

ktorá žiada o odkúpenie pozemkov o výmere 953 m2, za účelom výstavby dvojgaráže  so 

skladom. Jedná sa o pozemky, ktoré sa nachádzajú za pozemkom p. Melicha, je to v podstate 

problémový pozemok, nakoľko v minulosti bola čierna skládka komunálneho odpadu 

a pozemok je nevyužitý. Požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k tejto žiadosti. 
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Poslanec p. Ing. Markotán mal otázku, že či je záujemca oboznámený s tým, že tam nie sú 

inžinierske siete. Starosta odpovedal, že žiadateľka je s tým vyrozumená, keďže to uvádza aj 

v žiadosti. 

Poslanec p. Szӧke poznamenal, že tento pozemok nie je ináč využiteľný. Poslanec p. 

Markotán poznamenal, že v zmluve treba ošetriť tieto záležitosti, aby v budúcnosti neboli 

s tým problémy a možno by sme mohli zohľadniť v cene. 

Poslanec p. Ďalog súhlasil, aby sa to zohľadnilo v cene pozemku. 

Keďže poslanci prejavili záujem predať tento pozemok starosta dal najprv hlasovať o forme 

predaja. 

 Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

„OZ schvaľuje formu predaja nehnuteľnosti – pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. 

Hrnčiarske Zalužany, parcely : 

- p.č. 394/4, záhrada,  o výmere 286 m2,   

- p.č. 998/4, trvalý trávny porast,  o výmere 162 m,2 

- p.č. 1000/3 zastavaná plocha o výmere 505 m2 

podľa §9a ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu osobitného 

zreteľa, ktorý je špecifikovaný nasledovne: nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na 

ktorých bola v minulosti čierna skládka komunálneho odpadu, riziko založenia novej, 

nutnosť odstraňovania zaburinenia, podpora podnikania v obci a finančný výnos z predaja. 

 

Následne dal starosta hlasovať predaji  a o cene, ktorú žiadateľka navrhla, a to 1,20 €/m2 . 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, parcely  

- p.č. 394/4,  záhrada, o výmere 286 m2,   

- p.č. 998/4,  trvalý trávy porast, o výmere 162 m,2 

- p.č. 1000/3 zastavaná plocha o výmere 505 m2, 

celkom 953 m,2 kupujúcej Emílii Husárovej, nar. 17.11.1974, bytom Hrnčiarske Zalužany č. 

249 vo vlastníckom podiele 1/1 za predajnú cenu 1,20€/m2, t. j. celkom za 1 143,60€. 

Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

--------------------- 

2. Žiadosť  mesta Prešov o  spolufinancovanie centier voľného času v meste 

Prešov. (Alexandra Galajdová , bytom Hrnčiarske Zalužany č. 270) 

 

     V tomto bode starosta  informoval, že sa jedná o poskytnutie dotácie  na záujmové 

vzdelávanie  detí do 15 rokov , s trvalým bydliskom v obci. 

Ing, Václaviková pripomenula pravidlá pre financovanie záujmových aktivít, ktoré boli 

schválené OZ na zasadnutí dňa 24.4.2015.  

Nakoľko poslanci nemali výhrady voči poskytnutiu tohto príspevku, starosta dal hlasovať. 
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Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí 

a mládeže pre CVČ Prešov pre rok 2016, vo výške 23,46 €. 

---------------------- 

3. Žiadosť Arcibiskupského školského úradu Košice o spolufinancovanie centier voľného 

času na záujmové vzdelávanie detí na rok 2016 . 

 
Je to obdobná žiadosť pre Pavlínu Slaninovú s trvalým pobytom Hrnčiarske Zalužany č. 58. 

Starosta dal aj o tejto žiadosti hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí 

a mládeže pre CVČ , ktoré je súčasťou Gymnázia sv. Edity Steinovej Košice  pre rok 2016 

vo výške 23,46 €. 

 

 

13.)  Schválenie Programu hospodárského a sociálneho rozvoja obce na 

roky 2015-2021 (PHSR). 

 

     Starosta v tomto bode vysvetlil  potrebu schválenia PHSR, ktorým plníme požiadavku EÚ 

a bude tvoriť prílohu pri jednotlivých žiadostiach o financovanie. 

Dokument v rozhodujúcej časti obsahuje veci, ktoré máme rozpracované, ktoré boli navrhnuté 

zo strany poslancov a na základe dotazníkového prieskumu od obyvateľov obce. 

Keďže poslanci nepripomienkovali znenie PHSR, starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2021 

podľa predloženého návrhu.(príloha č.5 zápisnice)“. 
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14.)  Určenie platu starostu na rok 2016 

 

     V tomto bode programu Ing. Václaviková oboznámila prítomných, že je povinnosťou OZ 

každoročne prerokovať a schváliť plat starostu. 

V roku 2015 OZ schválilo vzorec, na základe ktorého sa má vypočítať plat starostu. Je 

potrebné schváliť percento navýšenia, keďže ostatné dve zložky sú dané zákonom. 

Vyzvala prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k platu starostu. 

Poslankyňa p. Ing.Kováčová sa vyjadrila za zachovanie výšky platu tak, ako v tomto roku. 

Poslanec p. Bolha navrhol zvýšiť percento na 25% oproti terajším 20- tim percentám. 

Poslanec p. Szӧke súhlasil s navýšením na 25%. 

Poslanec p. Ing. Markotán bol za zachovanie 20 %. 

O predloženom návrhu poslanca p. Bolhu dal starosta hlasovať. 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

„OZ schvaľuje plat starostu v súlade so zákonom č.253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a to ako súčin priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,65 ( §4 odst.1 zák.253/1994) 

zvýšeného o 25 %, t. j. 1770 €.“ 

  

15.) Rôzne 

 

1. Podanie žiadosti na pokračovanie v budovaní kamerového systému v obci HZ - dotácia 

zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016. 

Starosta v tomto bode vysvetlil, aká situácia je s budovaním kamerového systému. Sú už 

nainštalované 4 kamery na budove obecného úradu, ale v budúcnosti by sa mohlo pokračovať 

s budovaním kamerového systému  a to hlavne na výjazdoch z obce. 

Poprosil poslancov, aby vyjadrili svoj názor na podanie žiadosti na pokračovanie budovania 

kamerového systému. 

Poslanec p. Ďalog sa zaujímal, aká by bola spoluúčasť obce v prípade, že sa bude pokračovať 

v budovaní a kto poskytuje dotáciu na tento projekt. 

Starosta odpovedal, že spoluúčasť by mala byť 20% a dotáciu poskytuje Rada vlády pre 

prevenciu kriminality. 

Poslanec p. Ing. Markotán vyjadril názor, že si nemyslí, že je potrebné budovať kamerový 

systém v obci a peniaze by sa mohli využiť na iné účely, pretože kriminalita v obci je takmer 

nulová. 

Prítomný hosť p. Marek Potocký požiadal o vyjadrenie sa k danej problematike, keď 

oponoval poslancovi p. Ing. Markotánovi v tom, že bol už svedkom incidentov, kde občania 

z iných obcí vyvolali konflikt a vybudovaním kamerového systému by sa aspoň čiastočne 

zamedzilo vzniku takýchto situácii. 

Keďže iné pripomienky k danej problematike neboli, starosta dal hlasovať. 
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Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

„OZ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie 

projektu „Kamerový systém v obci Hrnčiarske Zalužany pokračovanie 1“, ako aj 

spoluúčasť obce na jej financovaní.“ 
------------------------- 

2. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka – 

miestne komunikácie. 

 

     V tomto bode programu starosta predstavil výzvu, ktorá vyšla na opravu miestnych 

komunikácii, kde alokácia je 45 mil. a tým je aj priechodnosť vyššia oproti výzve na opravu 

kultúrneho domu. Predstavil poslancom plán komunikácii, na ktoré by sme žiadali dotáciu. Sú 

to hlavne komunikácie, kde už je vybudovaná kanalizácia a tie, ktoré sú najlepšie 

vysporiadané z pohľadu vlastníctva – ul. Šťavičná po hranicu katastra pri ZŠ, ul. Záhradná 

(od Bolhovcov po Ďalogovcov) a ul. Hrabinka (od Babaríkovcov po cintorín). V prípade, že 

zostanú financie, tak aj ul. Rad. 

Podmienky dotácie sú: 

- max výška 100 000 €, 

- spoluúčasť obce je 0%, 

- pri podaní žiadosti (do 10.2.2016) musí byť ukončené verejné obstarávanie. 

Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k podaniu žiadosti. 

Poslanec p. Ďalog vyjadril názor, že cesty v obci nie sú v dezolátnom stave, nie je to kritické, 

aby sa to muselo riešiť až na cestu na salaš, ale tá nie je v pláne riešenia. S týmto názorom 

súhlasil aj poslanec p. Bolha. 

Starosta vysvetlil, z akého dôvodu sa nemôže počítať s opravou cesty na salaš (časová tieseň 

– vlastníctvo: Slovenský pozemkový fond), aj keď tú chcel riešiť v prvom rade.  

Poslanec p.  Ing. Markotán sa vyjadril, že súhlasí, aby sa dali komunikácie do poriadku, keď 

je taká možnosť, i keď na týchto cestách mladí jazdia rýchlo. 

Poslankyňa p. Ing. Kováčová skonštatovala, že musíme riešiť to na čo sú momentálne výzvy, 

na čo starosta reagoval, že v budúcnosti taká výzva bude možno o 10-15 rokov, kedy už tieto 

cesty budú vo veľmi zlom stave. 

Poslanec p. Szӧke súhlasil s predloženým návrhom, keďže náklad na investíciu zo strany obce 

bude  minimálny. 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z Programu rozvoja 

vidieka, opatrenie 7, podopatrenie 7.2 (aktivita 1) na rekonštrukciu miestnych komunikácii 

vo výške 100 000 €, ako aj nákladov súvisiacich s podaním žiadosti.“ 
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3. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita 

životného prostredia  - zníženie energetickej náročnosti verejných budov. 

 

     Ďalšiu výzvu, ktorú starosta predstavil je výzva z OP Kvalita životného prostredia na 

zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Účelom je zateplenie, oprava strechy, 

kúrenie, osvetlenie a pod.  

Podmienky na dotáciu sú: 

- Dotácia  do 95%. 

- Spoluúčasť 5% pri úspore energie 50%. 

- Začaté verejné obstarávanie. 

- Vypracovaný energetický audit. 

Nevýhodou je, že uzávierka druhého kola je do 15.3.2016 a náklady na projektovú 

dokumentáciu, verejné obstarávanie, audit a pod. budú vo výške cca 5 000  €. 

Oprava budovy obecného úradu by sa nemohla riešiť, keďže v podmienkach je stanovené, že 

nemôžeme prenajímať viac ako 15%  podlahovej plochy budovy, čo nespĺňame. Do úvahy 

pripadá len budova Materskej školy. Starosta navrhol poslancom, aby sa vypracovala 

projektová dokumentácia  a podľa výsledkov ( audit, finančná situácia v obci) sa rozhodne, či 

sa bude pokračovať v podaní žiadosti. Ak by sa nepokračovalo, táto projektová dokumentácia 

by bola použiteľná aj v budúcnosti. 

Poprosil poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto bodu. 

Poslankyňa p.Ing. Kováčová vyslovila názor, že nevieme ako dopadnú predchádzajúce výzvy 

a pokiaľ je to v silách p. starostu púšťať sa do ďalších projektov tak súhlasí. Rovnaký názor 

vyslovil aj poslanec p. Ing.Markotán, ktorý uviedol, že je potrebné pripraviť čo sa dá, aby sa 

to aj v budúcnosti dalo použiť, ak zverejnia výzvy a zároveň potvrdil potrebu riešiť výmenu 

kotla v MŠ. 

Starosta reagoval, že v Materskej škole je kritická situácia s kúrením, sú tam staré kotly, ktoré 

keď sa pokazia budeme musieť investovať do opravy viac ako je investícia do výzvy. 

Poslanec p. Bolha uviedol, že oprav MŠ je potrebná a preto súhlasí s návrhom. S uvedeným 

názorom súhlasil aj poslanec p. Szoke. 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy MŠ 

smerujúcu k znižovaniu jej energetickej náročnosti. Zároveň podmienečne schvaľuje 

podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita 

životného prostredia na zníženie energetickej účinnosti verejných budov.“ 

 

4. Verejné osvetlenie 

 

     Starosta v tomto bode pripomenul za akých podmienok nám schválili dotáciu vo výške 

126 460,50 €, kde naša  spoluúčasť je 6323,02 €. Celková vysúťažená cena realizácie je 

143 308,63 €, čo je rozdiel 16 848,13 €. Momentálne sú podmienky také, že je potrebné 

zaplatiť celú vysúťaženú sumu dodávateľovi (143 308,63 €) a následne požiadať ministerstvo 

hospodárstva o refundáciu sumy vo výške 120 137,48 €. 

Predstavil poslancom jediné možné riešenie pre nás v tejto chvíli, keďže nemáme toľko 

vlastných zdrojov. Postup financovania by mal byť nasledovný:  dodávateľ nám požičia 
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120 137,48 € na základe zmluvy o krátkodobej pôžičke,  my zaplatíme čiastku 6323,02 € 

(našu spoluúčasť) a dodávateľ nám poskytne dar 16 848,13 € na základe darovacej zmluvy. 

Keď nám bude poskytnutá dotácia z ministerstva, vrátime čiastku dodávateľovi.  

Starosta požiadal prítomných, aby vyjadrili názor na tento postup. 

Poslanec p. Ďalog poznamenal, že v nedávnej dobe boli problémy v obci na západnom 

Slovensku práve s tým, že starosta zobral dar pre obec. Zároveň podotkol, že ak je to právne 

v poriadku, tak by sme nemali odmietnuť takúto ponuku. 

Poslanec p. Ing.Markotán sa zaujímal, čo je presne predmetom rekonštrukcie, či sú aj 

rozvody zahrnuté do rekonštrukcie a požiadal starostu o nahliadnutie do projektovej 

dokumentácie. 

Starosta odpovedal, že kedykoľvek je k dispozícii projektová dokumentácia k nahliadnutiu. 

Keďže viac otázok k danej problematike nebolo, starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

„ OZ schvaľuje prijatie NFP z Ministerstva hospodárstva SR na modernizáciu verejného 

osvetlenia v obci vo výške 120 137,48 €, ako aj spoluúčasť obce na financovaní projektu. 

Zároveň splnomocňuje starostu k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP.  
 

„ OZ schvaľuje prijatie krátkodobej pôžičky od firmy TESLUX s.r.o Bratislava, vo výške 

120 137,48 €, na úhradu nákladov súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou verejného 

osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany, so splatnosťou po obdržaní schválenej sumy NFP 

na účet obce. Zároveň schvaľuje znenie zmluvy o pôžičke a splnomocňuje starostu k jej 

podpisu.  

 

„ OZ schvaľuje prijatie daru od firmy TESLUX, s.r.o Bratislava vo výške 16 848,14 € na 

úhradu nákladov súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia v obci 

Hrnčiarske Zalužany. Zároveň schvaľuje znenie darovacej zmluvy a splnomocňuje starostu 

k jej podpisu.  

 

 

16.)  Diskusia 

 

     V tomto bode programu poslankyňa p. Ing. Kováčová požiadala prítomných o schválenie 

čestného prehlásenia pre Slovenský pozemkový fond, že s výstavbou parku v centre obce sa 

začalo v 70-  tých  rokoch a to vykupovaním pozemkov a stavieb rodinných domov 

a príslušných hospodárskych budov. Toto čestné prehlásenie je potrebné schváliť, nakoľko 

bude tvoriť prílohu pri prevode parcely EKN 169 o výmere 74 m2 z vlastníctva SR v správe 

Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce. 

Poslanci nemali pripomienky k tomuto návrhu, preto dal starosta hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 



 

 

15  

 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje „Čestné prehlásenie“ pre Slovenský pozemkový fond“ ( príloha č. 6 

k zápisnici) 

 

V diskusii ešte vystúpil poslanec p. Bolha, ktorý sa  zaujímal o pripravovaný pamätník pre 

padlých vo vojnách a jeho umiestnenie, ktorý riešil Zväz protifašistických bojovníkov. 

Starosta odpovedal, že podľa jeho informácii by sa to malo riešiť len pamätnou tabuľou, ale je 

to ešte vo vývoji a touto problematikou sa ešte budeme zaoberať. 

 

17.)  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 11.3.2016 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Václaviková  

 

 

 

Overovatelia : 

Ing. Andrea Kováčová 

Rastislav Bolha 

 

 

 

 

 

 

        Ing.Branislav Nociar 

                                                          starosta obce     
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  Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

Uznesenie č. 6 / 2015 (7/2014 -2018) 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo 

dňa 11.12.2015 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 6.11.2015. 

       2.   Správu o činnosti obecného úradu a zhodnotenie roku 2015. 

       3.   Interpelácie poslancov. 

 

 

B/  Schvaľuje : 
 

1. Program zastupiteľstva. 

 

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

 

2. VZN č.3/2015 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 2016 

 

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

 

3. VZN č.4/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných  

priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Hrnčiarske Zalužany. 

 

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

 

4. VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany. 

 

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

 

5. Rozpočet na rok 2016 podľa predloženého návrhu. 

 

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

 

6. Obec nebude v roku 2016 účtovať v programovom rozpočte. 

 

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

7. Formu predaja nehnuteľnosti – pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske 

Zalužany, parcely  

- p.č. 394/4 – záhrada, o výmere 286 m2,   
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- p.č. 998/4 – trvalý trávny porast, o výmere 162 m2 

- p.č. 1000/3-  zastavaná plocha o výmere 505 m2 

podľa §9a ods.8, písm e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu osobitného 

zreteľa, ktorý je špecifikovaný nasledovne: nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na 

ktorých bola v minulosti čierna skládka komunálneho odpadu, riziko založenia novej, 

nutnosť odstraňovania zaburinenia, podpora podnikania v obci a finančný výnos 

z predaja. 

 

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

 

8. Predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, parcely:  

- p.č. 394/4 – záhrada, o výmere 286 m2   

- p.č. 998/4  - trvalý trávny porast,  o výmere 162 m2 

- p.č. 1000/3 -  zastavaná plocha o výmere 505 m2 

celkom 953 m2, kupujúcej p. Emílii Husárovej, nar.17.11.1974, bytom Hrnčiarske 

Zalužany č.249, vo vlastníckom podiele 1/1 za predajnú cenu1,20€ /m2, t.j. celkom 

1.143,60€. Náklady súvisiace s prevodom znáša kupujúci. 

            

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

 

9. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a mládeže  

pre CVČ pri Gymnáziu sv. Edity Košice  pre rok 2016 vo výške 23,46 €. 

 

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

  

10. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a mládeže  

pre CVČ pri Gymnázium sv. Edity pre rok 2016 vo výške 23,46 €. 

 

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

 

11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2021 podľa 

predloženého návrhu.  

 

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

 

12. Plat starostu v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,65 ( §4 odst.1 zák.253/1994) 

zvýšeného o 25 %, t. j. 1770 €.  

 

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

 

13. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu 

„Kamerový systém v obci Hrnčiarske Zalužany pokračovanie 1“ , ako aj spoluúčasť 

obce na jeho financovaní.  

Dátum:..................................   Podpis:.......................................... 
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14. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka, 

opatrenie 7, podopatrenie  7.2. na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 

100 000  €, ako aj nákladov súvisiacich s podaním žiadosti.  

 

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

 

15. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy na MŠ smerujúcu 

k znižovaniu jej energetickej náročnosti. Podľa výsledkov energetického auditu 

podmienečne schvaľuje podanie žiadosti o NFP u Operačného programu Kvalita 

životného prostredia na  zníženie energetickej  účinnosti verejných budov.  

 

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

 

16. Prijatie NFP z Ministerstva hospodárstva SR na modernizáciu verejného osvetlenia 

v obci vo výške 120 137,48 €, ako aj spoluúčasť obce na financovaní projektu. 

Zároveň splnomocňuje starostu k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

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

 

17. Prijatie krátkodobej pôžičky od firmy TESLUX s.r.o Bratislava, vo výške 120 137,48 

€, na úhradu nákladov súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou verejného 

osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany, so splatnosťou po obdržaní schválenej sumy 

NFP na účet obce. Zároveň schvaľuje znenie zmluvy o pôžičke a splnomocňuje 

starostu k jej podpisu.  

 

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

 

18. Prijatie daru od firmy TESLUX, s.r.o Bratislava vo výške 16 848,14 € na úhradu 

nákladov súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia v obci 

Hrnčiarske Zalužany. Zároveň schvaľuje znenie darovacej zmluvy a splnomocňuje 

starostu k jej podpisu.  

 

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

 

19. Znenie Čestného prehlásenia pre Slovenský pozemkový fond.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing.Branislav Nociar 

             starosta obce     

 

 


