Obec Hrnčiarske Zalužany
Z Á P I S N I C A 2/2016 (9/2014-2018)
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré sa konalo dňa 27.5.2016, o 18.30 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,
Katarína Peržeľová,
Radovan Séleš
Ospravedlnení:
Peter Szöke.
Hostia:
Mikuláš Kováč,
Július Slanina,
Vladimír Šustek ml.,
Marek Potocký.

1.) Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Branislav Nociar. Privítal všetkých
prítomných a oficiálne otvoril zasadnutie .

2.) Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa
Starosta v tomto bode programu skonštatoval, že z celkového počtu všetkých poslancov 7
je prítomných 6, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa. Neprítomný je p. Peter Szöke, ktorý sa ospravedlnil.

3.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil:
Za zapisovateľku: pracovníčku OÚ p. Ing. Zuzanu Václavikovú.
Za overovateľov: Radovana Séleš a Vladimíra Ďaloga.
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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 17.3.2016.
6. Správa o činnosti obecného úradu.
7. Interpelácie poslancov.
8. Správa audítora za rok 2015.
9. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015.
10. Výročná správa obce za rok 2015.
11. Informácia o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2016.
12. Schválenie rozpočtových opatrení a čerpania rezervného fondu v r. 2016.
13. Schválenie vnútornej smernice o registratúrnom poriadku obce Hrnčiarske Zalužany –
vypustiť.
14. Schválenie VZN č. 1/2016 – o nakladaní s komunálními odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany.
15. Prerokovanie žiadostí.
16. Rôzne.
17. Diskusia.
18. Záver.
Starosta upozornil poslancov na zmenu oproti pôvodnému návrhu: vypustenie bodu č.13
a vyzval Ing. Václavikovú, aby vysvetlila dôvody.
Ing. Václaviková uviedla, že po usmernení zo Štátneho archívu pracovisko Lučenec, nie je
potrebné schvaľovať registratúrny poriadok ako vnútornú smernicu obce, ale schvaľuje ju
Štátny archív.
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:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“.
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Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k použitiu nahrávacieho zariadenia, ktorý
uľahčí zapisovateľke vytvorenie zápisnice. Poslanci nemali námietky, tak starosta dal
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného
17.3.2016

dňa

Starosta obce v tomto bode programu oboznámil OZ s plnením jednotlivých bodov
uznesenia z 17.3.2016:

- „Bod B/2 – schválená žiadosť o umiestnenie stávkovej kancelárie spoločnosti SYNOT

TIP
a. s., Poprad–Matejovce v prevádzke Hostinec Vladimír Šustek, na adrese Hrnčiarske
Zalužany č.241 na dobu neurčitú – oznámené žiadateľovi.
- Bod B/3-6 - schválená forma predaja parciel 145/16 a 145/33, ako aj predaj týchto parciel
p. Jánovi Vargicovi a SVB za cenu 1,25 € za m2. Zmluvy boli vypracované, návrh na vklad
podaný. Náklady znášali kupujúci. Kataster prevod zatiaľ nevykonal (60 dňová lehota).

- Bod B/7 – schválené zriadenie prevádzky pomoci osobám odkázaným na sociálnu službu v
zariadení na určitý čas dňa – Denný stacionár, pre organizáciu Kalypso, n.o. Irkutská 040 12
Košice – oznámené žiadateľovi, ktorý prerokováva projekt s RÚVZ (hygiena) a zapracováva
ich požiadavky do projektovej dokumentácie.
- Bod B/8 – Schválená žiadosť SSE - Distribúcia a. s. Bratislava na umiestnenie
podzemného zariadenia, na pozemkoch na okraji miestnej komunikácie resp. v chodníku, v
parcelách vo vlastníctve obce (kiosková TS) – oznámené žiadateľovi, vrátane podmienok za
ktorých obec súhlasí. Už prebehlo územné konanie a bolo vydané územné rozhodnutie.
Nasledovať bude vybavovanie stavebného povolenia.

- Body B/9 – schválené predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hrnčiarske Zalužany - žiadosť bola
podaná, požadované doplnenie vykonané, čakáme na výsledok.

- Body B/10 – schválené podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR o dotáciu na opravu a
rekonštrukciu Domu smútku Hrnčiarske Zalužany, vo výške 13 500 €, ako aj spoluúčasť obce
na financovaní (po prípadnom schválení) - žiadosť bola podaná, výsledok by mal byť známy
do 31.7.
- Bod B/11 – schválená kúpa časti pozemku (pod cestou) z parcely CKN č. 113/1 od MUDr.
Jána Sýkoru, za cenu 1,00 EUR/m2, t. j. celkom za 192,00 EUR - zmluva bola vypracovaná,
návrh na vklad podaný, čakáme na rozhodnutie katastra. Náklady na vypracovanie
kúpnopredajnej zmluvy a na prevod nehnuteľností znášala obec.
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- Bod B/12 – schválená kúpa parcely 474/2 (pod obecným chodníkom), o výmere 26 m2,
od Milana Slížika – zmluva bola podpísaná, kúpna cena vyplatená, návrh na vklad podaný a
kataster už aj vykonal prevod, teda uvedená parcela je v našom vlastníctve.

- Bod B/13 - schválená kúpa podielov v parcelách EKN č.160 a 161 (pod fontánou a detským
ihriskom) od Júliusa Bukovského a Márie Vojtekovej - zmluva bola podpísaná, kúpna cena
vyplatená, návrh na vklad podaný a kataster zatiaľ prevod nevykonal.
- Bod C/1 – neschválená žiadosť Jaroslava Sýkoru o úľavu na poplatku za komunálny odpad
– oznámené žiadateľovi.
- Body C/2 – neschválená žiadosť Jána Bolhu o bezplatné vymeranie pozemku do osobného
vlastníctva – oznámené žiadateľovi.
- Bod D/1 – schválený súhlas že v prípade, ak sa obec stane vlastníkom pozemkov p. č.
EKN 168,169 (resp. 177,178) bude súhlasiť s odpredajom ich častí pod terasami (pri krčme a
pri predajni p. Pecsӧka) v prospech p. Márie Vojtekovej a Pavla Vojteka, pričom náklady na
geometrické zameranie, vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod budú znášať kupujúci
– obec sa už medzičasom stala vlastníkom parciel 169, 177, 178. Vojtekovcom bolo
oznámené, že môžu začať s prípravou GP a žiadosti o odkúpenie časti pod terasou pri
obchode p. Pecsӧka“.
„OZ konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.3.2016 boli splnené.“

6.) Správa o činnosti obecného úradu
Starosta podal správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ:.
„1.) Žiadosti o dotácie:
V období od posledného OZ došlo k rozhodnutiu iba o dotácii z BBSK, kde mám bola
schválená doteraz najvyššia dotácia, na slávnosti, vo výške 1500€.
O ostatných dotáciách by sa malo rozhodovať v letnom období.
2.) Rozšírenie kapacity MŠ:
Práce už boli ukončené. V súčasnosti, do konca mája
nasledovať vypracovanie prevádzkového poriadku, ktorý
bude potrebné vypracovať novú organizačnú štruktúru.
potrebné schválenie súhlasu OZ s rozšírením kapacity,
schvaľovaní podania žiadosti o dotáciu.

prebieha zápis detí, potom bude
nám musí schváliť RÚVZ. Ešte
Z formálneho hľadiska je ešte
aj keď bol de facto daný pri

3.) Prevody majetku
– SPF – na základe žiadosti obce bola bezplatne prevedená parcela EKN č. 169 (park
medzi OU a KD) v prospech obce dňa 14.3.2016,
– Adriana Križová - RD č. 110, parc č. 543/1 – predaj, prevedené v prospech kupujúcej
31.3.2016,
– Čonkovci - obec predávala parcely 180/3 a 179/2 a zároveň kupovala 178/4 (pod
chodníkom) - prevod vykonaný 22.4.2016,
– Repkovci – bezodplatný prevod v prospech obce (v minulosti kupované a
neprevedené) parciel EKN 202/1 a 206/2 (park pri kostole), prevod vykonaný
6.5.2016,
– Slížik – kúpa parcely č. 474/2 (pod chodníkom), prevod vykonaný 18.5.2016,
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– MVDr. Ľ. Sýkora - bezodplatný prevod v prospech obce (v minulosti kupované a
neprevedené) parciel EKN 177 a 178 (park medzi OU a KD), prevod vykonaný
18.5.2016, - tým vlastne je park vysporiadaný.
b) Prevody, ktoré sú v štádiu prepisu:
– J. Vargic – predaj parcely CKN145/33 (za bytovkou),
– SVB(bytovky) – predaj parcely CKN 145/16 (za bytovkou),
– MUDr. J. Sýkora – kúpa pozemku p. č. EKN 113/5 (pod cestou),
– M. Vojteková a J. Bukovský – kúpa pozemkov EKN p.č.160,161 (park fontána, detské
ihrisko).
4.) Vysporiadanie pozemkov v parkoch:
Veľkú časť pozemkov sme vysporiadali v rámci korekcie ROEP (kde sme našli kúpne
zmluvy), ďalšie sme vysporiadali bezodplatným prevodom (nájdené zmluvy, ale pozemky
prededené), niektoré sme kúpili (Bukovský, Vojteková), jednu parcelu mám bezodplatne
previedol SPF.
Teraz by sme radi požiadali SPF o odkúpenie 3 parciel, ktoré spravuje a obec je
spoluvlastníkom.
5.) Odstúpenie od nájomnej zmluvy a vymáhanie pohľadávky voči Petrovi Martokánovi
RTM:
Keďže aj napriek viacnásobným prísľubom o uhradení dlžnej sumy k jej zaplateniu
nedošlo, obec požiadala okresný súd o vydanie platobného rozkazu. Súd 5.4. rozhodol v náš
prospech a keďže sa dlžník neodvolal tento sa stal právoplatným 25.4.2016. Tým sme získali
exekučný titul.
Nasledovalo zaslanie poslednej výzvy (23.5.2016) na uhradenie do 14 dní t. j. do 7.6.2016. V
prípade, že sa tak neudeje a dnes schválite vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie
súdnym exekútorom, tak bude nasledovať samotná exekúcia.
6.) Zamestnávanie v spolupráci s UPSVaR:
Od 1.5. sme zamestnali ďalších 2 zamestnancov na 8 mesiacov cez §50j.
7.) Stočné:
Priebežne sa uzatvárajú zmluvy s tými, ktorí už boli na kanalizáciu napojení - tu už máme
aj podklady k prvej fakturácii (v mesiaci jún). Ďalej pripájame tých, ktorí neboli a chcú byť
napojení (takmer všetci na uliciach, na ktorých by sme mali robiť cesty – v prípade
schválenia dotácie), záujem je veľký.
8.) Osvetlenie:
Sme pred podpisom dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie - po kontrole VO je korekcia
60 €. Od budúceho týždňa by sa mala začať realizovať montáž.
9.) Kultúrno - spoločensko - športové podujatia:
– 6.5 sme spoluorganizovali s ZO Zväzu protifašistických bojovníkov odhalenie
pamätnej tabule padlým občanom vo svetových vojnách, ako aj Vatru oslobodenia
spojenú s majálesom,
– 21.5. – spolu so Šachovým klubom sme spoluorganizovali 2. ročník medzinárodného
šachového turnaja.
„ OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu.“
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7.) Interpelácie poslancov
V tomto bode programu starosta vyzval poslancov, aby predniesli svoje interpelácie:
Poslanec p. Ďalog sa informoval o stave kultúrneho domu, splátky za kultúrny dom, keďže už
mala byť 2. splátka splatná. Starosta odpovedal, že sa stretol s Vojtekovcami a oboznámil ich
so situáciou v akej sa nachádzame, že v čase podpisu zmluvy sme nerátali s tým, že Program
rozvoja vidieka sa bude schvaľovať neskôr a v období medzi 1. a 2. splátkou by malo dôjsť
k rozhodnutiu, či nám to schvália. Vojtekovci súhlasili s tým, že sa posunie 2. splátka do
obdobia, keď už bude rozhodnutie o schválení, alebo neschválení dotácie.
Poslanec p. Ing. Markotán sa informoval, či sa rieši vodovod, (ktorý bol postavený obcou na
Pažiti bez povolenia v r. 2009). Starosta odpovedal, že dokumentáciu týkajúcu sa vodovodu
odovzdal na Okresný úrad, odbor životného prostredia, aby nás inštruovali ako postupovať,
čo je ešte potrebné doložiť k legalizácii tejto stavby. Dokumentácia je tam už asi mesiac,
takže starosta prisľúbil, že ich bude kontaktovať, aby sa to začalo riešiť. Ďalej sa poslanec p.
Ing. Markotán opýtal, či sa aj u nich bude robiť kanalizácia, keďže nie sú zapojení. Starosta
sa informoval, či majú záujem sa zapojiť a do akej miery im to súri, lebo by sa to riešilo podľa
záujmu. Starosta vyslovil názor, že táto oblasť sa určite bude riešiť, ale odporučil, aby mali aj
spätnú klapku, nakoľko pri výpadku kanalizácie by sa to mohlo vracať naspäť, keďže je to
v ochrannom pásme, kde pôvodne nemali byť rodinné domy.
Poslankyňa p. Peržeľová sa informovala, že či sa plánuje s kanalizáciou v ulici kde býva.
Starosta zopakoval, čo už bolo povedané dávnejšie, že kanalizácia v tejto ulici bola plánovaná
v 1. etape, ale je tam problém, keďže to už bolo dávno projektované a nespĺňa to dnešné
požiadavky. V rámci rozpočtu sa počítalo s tým, že asfaltovať sa bude po skončení len pás do
ktorého sa bude vkladať kanalizačná rúra. Nové predpisy hovoria o tom, že sa musí
asfaltovať min. pol cesty, čo výrazne predražuje náklady. Starosta uviedol, že v rozhovore
s dodávateľom stavby verejnej kanalizácie pochybovali o správnom vyhotovení projektu
kanalizácie, kde pravdepodobne neboli správne výškové pomery. Skonštatoval, že buď sa
prepracuje projekt alebo ak sa nám podarí získať dotáciu na to čo sme žiadali naposledy t. j.
ulica Družstevná a Nová ulica po ihrisko, bude vlastne celá prvá etapa kanalizácie
dokončená, okrem tejto vetvy. Túto by sme zaradili do nového projektu, do ďalšej etapy.
Poslanec p. Ing.Markotán sa opýtal na stav kaplnky, ako sa bude postupovať ďalej. Starosta
odpovedal, že momentálne je kaplnka odvodnená, poškodená omietka je obitá – odvetráva sa,
aby preschli múry. Stavebné práce (podlaha, steny) by sme chceli urobiť v letnom období.
Ďalej poslanec p.Ing. Markotán upozornil na zlý stav cesty na salaš. Starosta prisľúbil, že
pôjde zistiť v akom stave sa cesta nachádza a príjmu sa opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Poskankyňa p. Peržeľová naopak vyzdvihla fakt, že cesta na šťavicu je momentálne
v dobrom stave, že jamy sú zasypané a je tam aj poriadok.
Poslanec p. Séleš požiadal na podnet susedov, aby sa výtok z potoka za Kováčovcami do
potoka Suchá prerazil ,nižšie pretože tam zvykne stáť voda. Starosta odpovedal, že to
pravdepodobne nie je možné, nakoľko tadiaľ vedie plynové potrubie. Už raz sa obec o to
pokúšala, ale plynové potrubie nás nepustilo nižšie. Starosta prisľúbil, že zistí, či je to možné
z pohľadu noriem. Poslanec p. Ing. Markotán poznamenal, že aj v čase keď on bol
starostom to slúžilo pre mnohých občanov ako zberný kanál, kde sa dávali všetky nečistoty.
Starosta poznamenal, že určité veci si spôsobujú sami, ale tečie tam aj dažďová kanalizácia
a je nutné sa na to pozrieť.
„OZ berie na vedomie interpelácie poslancov“.
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8.) Správa auditora za rok 2015
Ekonómka obce p. Cabanová v krátkosti oboznámila prítomných s obsahom správy
audítora za rok 2015 a prečítala prítomným záverečný výrok audítora k účtovnej závierke za
rok 2015.
„ OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2015“ (príloha č.1)

9. ) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015
V úvode tohto bodu programu starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby prítomným
predložil stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015.
Hlavný kontrolór predložil stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015 a odporučil
prítomným poslancom, aby schválili záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
„ OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za r.
2015.“
Informácie k záverečnému účtu obce podala p. Cabanová, ekonómka obce a zároveň
vysvetlila prítomným tvorbu a použitie rezervného fondu v roku 2015.
Nakoľko poslanci nemali žiadne otázky starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„OZ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Hrnčiarske Zalužany za rok
2015 bez výhrad“ (príloha č . 2)
Starosta navrhol presunúť prebytok hospodárenia za rok 2015 do rezervného fondu vo výške
20.404,19 € a dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 20.404,19 Eur.“

7

10.) Výročná správa obce za rok 2015
V tomto bode Ekonómka obce p. Cabanová v krátkosti oboznámila prítomných s obsahom
výročnej správy, ktorá rovnako ako záverečný účet obce odzrkadľuje hospodárenie obce a
navyše obsahuje demografické a geografické údaje. Výročná správa tvorí prílohu č. 3 k
zápisnici.
„OZ berie na vedomie výročnú správu obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2015“.

11.) Informácia o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2016
Ekonómka obce p. Cabanová v krátkosti oboznámila prítomných so stavom rozpočtu k
31.3.2016:
Celkové príjmy rozpočtu: 110.108,51 € - plnenie 12,77%
Celkové výdavky rozpočtu: 92.620,46 € - čerpanie 10,75 %
Rozdiel rozpočtu: prebytok vo výške: +17.488,05 €
Medzi významné položky príjmov patria hlavne podielové dane, ktoré sú plnené na 33%,
miestne dane a poplatky / pozemky, stavby, za psa, KO/ čerpanie na 34%.
Medzi významné položky čerpania výdavkov patria:
- Správa obce 13 %
- Nakladanie z odpadmi 19 %
- Materská škola 16 %
- Základná škola 21 %
- ŠKD 20 %
- Školská jedáleň 24 %
Ostatné položky ako CO, PO, ČOV, ochrana život. prostredia, verejné osvetlenie, dom smútku
a dotácie pre miestne organizácie boli čerpané spolu na 26%.
K rozpočtu nemali poslanci žiadne otázky.
„ OZ berie na vedomie o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2016“

12.) Schválenie rozpočtových opatrení a čerpania rezervného fondu v r.
2016
V tomto bode programu predniesla ekonómka obce p. Cabanová návrh rozpočtového
opatrenia č.01/2016.
Vzhľadom na vzniknuté miesto terénnej sociálnej pracovníčky od 1.4.2016 je potrebné
upraviť rozpočet o príjmy a výdavky o sumu 8.014 €. Starosta podotkol, že toto rozpočtové
opatrenie má nulový dopad na rozpočet.
Poslanec p. Bolha sa informoval, dokedy bude trvať projekt terénnej sociálnej práce, na čo
starosta odpovedal, že do 30.6.2019.
Hlavný kontrolór sa informoval, aká spoluúčasť je pri financovaní tohto projektu. Ekonómka
obce odpovedala, že na rozdiel od predchádzajúcich projektov tu nemáme žiadnu spoluúčasť.
Poslanci viac nemali k tomuto bodu otázky, tak starosta dal hlasovať za schválenie
rozpočtového opatrenia tak ako bolo navrhnuté.
Hlasovanie:
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Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2016 (príloha č.4)“
Ekonómka obce p. Cabanová vysvetlila nutnosť schválenia čerpania prostriedkov
rezervného fondu.
Stav Rezervného fondu :k 31.12.2015 –

4.808,07€,

tvorba za rok 2015 – 20.404,19€
Spolu: 25.212,26 €
Návrh čerpania RF je nasledovný:
- 2.994,48 € - Projektová dokumentácia „ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ
Hrnčiarske Zalužany“
- 2.306,78 € - spoluúčasť na projekte „ Rozšírenie kapacity MŠ Hrnčiarske Zalužany“
Spolu: 5.301,26 €
Starosta poznamenal, že v budúcnosti nás čakajú ďalšie kapitálové výdavky v súvislosti so
žiadosťami o dotácie.
Poslankyňa p. Ing. Kováčová sa informovala či je celá čiastka použitá na Materskú školu, na
čo starosta odpovedal, že sa to týka dvoch projektov, ale obidva sú na MŠ.
Viac otázok poslanci nemali, takže starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 5.301,26 € podľa predloženého
návrhu.“

13.) Schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany
Starosta v tejto časti oboznámil prítomných s povinnosťou schváliť VZN č.1 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi podľa nového zákona platného
od 1.7.2016. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu, prípadne navrhli
zmeny predloženého VZN.
Poslankyňa p. Ing. Kováčová mala otázku súvisiacu s VZN, keďže v predloženom návrhu sa
uvádza, že obec uzatvára v potrebnom rozsahu s obyvateľmi písomné dohody o kompostovaní
ich vlastného BRO na domácich kompostoviskách. Starosta odpovedal, že je to tak, mali by
byť uzavreté zmluvy s obcou. Uplatnili sme si výnimku v tomto VZN.
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Obce, ktoré sú v Združení obcí pre likvidáciu odpadu podali žiadosť na Ministerstvo
životného prostredia o dotáciu na kompostoviská s tým, že každá domácnosť by, v prípade
schválenie, dostala kompostér, a to podľa veľkosti pozemku a rovnako by boli aj verejné
kompostéry.
Poslankyňa p. Peržeľová mala otázku, či sa neplánuje zriadiť zberný dvor v obci. Starosta
odpovedal, že z vlastných nákladov nie je možné vybudovať zberný dvor, pretože to má
dopad na životné prostredie, schvaľovací proces je náročný a náklady sú veľmi vysokékompostáreň, traktor, zberné vozidlo, atď. Uviedol, že momentálne sa pripravujú žiadosti
o dotácie zo životného prostredia na kompostárne, len musíme pouvažovať nad tým, že pri
každej žiadosti je spoluúčasť a my už máme rozbehnutých niekoľko žiadosti, takže musíme
zvážiť, či si podáme ďalšiu.
Starosta prítomným pripomenul povinnosť občanov zbierať tuky a jedlé oleje a v súvislosti
s tým rokuje so spoločnosťou INTA z Trenčína. V obci bude umiestnená jedna zberná nádoba
pre tento druh odpadu. Občan Marek Potocký mal otázku, či sa to týka len potravinárskych
olejov, na čo starosta odpovedal, že len potravinárskych, nakoľko motorové oleje sa
odovzdávajú na čerpacích staniciach.
Starosta predložil 2 návrhy na zmeny predloženého návrhu:
1. V čl. 10 bod 1 – farebné označenie – nový text: - červené s označením „kovy“ pre
kovy
2. V čl. 23 bod 4 sa nahrádza novým znením: Toto VZN nadobúda účinnosť dňa
1.7.2016
Keďže viac pripomienok k predloženému návrhu zo strany poslancov nebolo, starosta dal
hlasovať o predloženom návrhu s uvedenými zmenami.
Hlasovanie:
Počet prítomných
6
poslancov na hlasovaní:
6
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
„OZ schvaľuje VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným
stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého návrhu, so
zmenami v čl.10 bod1 a v čl. 23, bod 4“.

14.) Prekovanie žiadosti
1. Žiadosť ZŠ s MŠ Ožďany o poskytnutie FP na podporu záujmových aktivít detí
Starosta prítomným vysvetlil, že v minulosti už boli schválené pravidlá na poskytnutie
takýchto dotácií. Požiadal Ing. Václavikovú, aby prítomným podala bližšie informácie.
Ing. Václaviková uviedla, že pre tento rok je výška individuálnemu bodu pre jedno dieťa
71,10 € a keďže poslanci v minulosti schválili príspevok pre organizácie mimo obce vo výške
33% , tak čiastka na jedno dieťa vychádza na 23,46 €. Základná škola žiada pre 23 detí s
trvalým pobytom v našej obci, čo spolu činí 539,58 €.
Poslanec p. Ďalog mal otázku, či je potrebné každoročne schvaľovať takúto žiadosť, keďže
v minulosti boli schválené pravidla poskytnutia dotácie, na čo starosta odpovedal, že
vzhľadom na to, že bolo schválené aj možné neposkytnutie dotácie pri zlej finančnej situácií
je dobré, aby sa tieto žiadosti schvaľovali.
Viac pripomienok k tomuto bodu programu poslanci nemali, preto starosta dal hlasovať.
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Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a
mládeže pre Základnú školu s materskou školou Ožďany pre rok 2016, vo výške 23,46 € na
žiaka, v celkovej výške na 23 žiakov 539,58 €“.
2. Žiadosť p. MUDr. Nývltovej (gynekológ, pôrodník) o zmenu ordinačných hodín
Starosta prítomným vysvetlil prítomným dôvody, pre ktoré žiada zmenu ordinačných
hodín.
Doteraz: streda od 7:30 – 11.30 hod.
Navrhovaná zmena: piatok 11.00-13.00 hod.
Dôvodom zmeny ordinačných hodín je nerentabilnosť, keďže v stredu cestuje do
Hrnčiarskych Zalužian niekedy len kvôli 4 pacientkam a v piatok by spojila cestu do Oždian
s cestou do Hrnčiarskych Zalužian.
Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„OZ schvaľuje žiadosť MUDr. Marcely Nývltovej o zmenu ordinačných hodín
v ambulancii v Hrnčiarskych Zalužanoch nasledovne: Prevádzkový čas: piatok od 11,00 do
13,00 hod.“

15.) Rôzne
1) Rozšírenie kapacity MŠ
Starosta v tomto bode oboznámil poslancov v akom stave sa nachádza projekt Rozšírenie
kapacity Materskej školy, že stavebné práce už boli ukončené. V súčasnosti prebieha zápis
detí, potom bude nasledovať vypracovanie prevádzkového poriadku, ktorý nám musí schváliť
RÚV a ešte bude potrebné vypracovať novú organizačnú štruktúru.
Z formálneho hľadiska je ešte potrebné schválenie súhlasu OZ s rozšírením kapacity, aj keď
bol de facto daný pri schvaľovaní podania žiadosti o dotáciu.
Hlasovanie:
Počet prítomných
6
poslancov na hlasovaní:
6
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
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„OZ schvaľuje rozšírenie kapacity Materskej školy v Hrnčiarskych Zalužanoch.“
2) Odkúpenie pozemkov od SPF
Starosta skonštatoval, že ak chceme vysporiadať aj ďalšie pozemky, nachádzajúce sa
v parku, mali by sme odkúpiť pozemky pri a pod požiarnou zbrojnicou ( parcela č.125 a 140)
a aj pozemok v parku pri kostole ( parcela č. 197/1).
Tieto parcely spravuje SPF a obec je spoluvlastníkom, takže je možné tieto parcely odkúpiť.
Starosta oznámil prítomným, že už podal žiadosť o odkúpenie týchto pozemkov na SPF, ale
žiadajú od nás, aby sme doložili znalecký posudok na uvedené parcely, LV, výpis z uznesenia
OZ o schválení odkúpenia, a to do 14.6.2016. Následne SPF rozhodne o cene pozemkov.
V prípade neprimeranej sumy môžeme kedykoľvek od kúpy odstúpiť. Znalecký posudok je na
cenu 860 €.
Poslanec p. Ďalog sa opýtal či máme financie na odkúpenie. Starosta vysvetlil, že ak žiadame
o dotácie vždy je potrebné aby sme boli vlastníkmi nehnuteľnosti a ako príklad uviedol
požiarnu zbrojnicu. nakoľko chceme žiadať v Akčnom pláne rozvoja okresu Poltár dotáciu na
hasičský zbor. Keďže požiarna zbrojnica nie je na vysporiadanom pozemku je nutné to
vysporiadať. Samozrejme, pri primeranej cene vyčleníme potrebné finančné prostriedky na
kúpu týchto pozemkov
Poslanec p. Séleš vyslovil názor, že je to potrebné schváliť, kým je takáto možnosť. Rovnako
sa vyslovili aj ostatní poslanci.
Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„ OZ schvaľuje odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, p. č.
EKN 197/1; 125 a 140/1“.
3). Exekučné vymáhanie pohľadávky P. Markotán RTM –
Starosta vysvetlil prítomným ako sa postupovalo vo veci pohľadávky voči p. Markotánovi
doteraz. Keďže aj napriek viacnásobným prísľubom o uhradení dlžnej sumy k jej zaplateniu
nedošlo, obec požiadala okresný súd o vydanie platobného rozkazu. Súd 5.4. rozhodol v náš
prospech a keďže sa dlžník neodvolal tento sa stal právoplatným 25.4.2016. Tým sme získali
exekučný titul...
Nasledovalo zaslanie poslednej výzvy (23.5.2016) na uhradenie do 14 dní t.j. do 7.6.2016. V
prípade, že sa tak neudeje bude nasledovať vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie
súdnym exekútorom a potom samotná exekúcia.
Poslanec p. Ing. Markotán sa zaujímal o akú sumu sa jedná. Ekonómka obce uviedla, že sa
jedná o sumu 2 661,46 €. Je to celková suma, vrátane súdnych poplatkov a úrokov.
Starosta vysvetlil, že je potrebný súhlas poslancov k tomu, aby mohol dať podnet na začiatok
exekúcie v prípade nevyplatenia do stanoveného termínu.
Poslanec p. Ďalog sa ešte zaujímal, či sa starosta s p. Markotánom stretli a či mu bolo
vysvetlené o čo sa jedná, že skutočne pristúpime k exekúcii. Starosta odpovedal, že sa
niekoľkokrát s ním rozprával a vyzýval ho k zaplateniu a p. Markotán prisľúbil zaplatiť.
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Poslanec p. Ďalog vyjadril názor, že nerozumie, z akého dôvodu sa tak správa, keď sme boli
voči nemu tak ústretoví....
Poslankyňa p. Peržeľová sa informovala, či táto komunikácia prebiehala písomne, aby sa
nemohol ohradiť, že nebol informovaný. Starosta odpovedal, že súd by nerozhodol, ak by sme
nemali písomné dôkazy.
Starosta nakoniec uviedol, že v tomto prípade sme mali uzavretých niekoľko splátkových
kalendárov, zakaždým sa porušili a zo strany p. Markotána nebola snaha vyplatiť dlžnú sumu.
Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
5
0
1

„ OZ schvaľuje (v prípade nezaplatenia dlžnej sumy do 7.6.2016) vymáhanie pohľadávky
obce voči Petrovi Markotánovi – RTM H.Zalužany, formou exekúcie. Zároveň
splnomocňuje starostu obce k podaniu návrhu na začatie exekučného konania a podpis
všetkých dokumentov súvisiacich s exekúciou.“
4) Parcely na výsadbu
V tomto bode programu starosta vysvetlil nutnosť schváliť parcely na výsadbu, keďže zo
zákona vyplýva povinnosť žiadateľovi o výrub uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu
drevín na vopred určenom mieste.
Zo zákona vyplýva aj povinnosť obce viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú
výsadbu vo svojom územnom obvode. Starosta navrhol parcely EKN 1019 (popri ceste k
šťavici), CKN 996/3 (bývalé smetisko za Bolčom), CKN 998/1 (popri rigole v Rakatníku).
Poslanec p. Ďalog sa zaujímal, kto určuje povinnosť výsadby, na čo starosta odpovedal, že
v niektorých prípadoch sme to my ako obec a v niektorých je to odbor životného prostredia.
Poslanci nemali námietky voči tomuto návrhu a tak dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„ OZ, podľa § 48 Z. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, určuje pozemky p.č.EKN
1019,CKN: 996/3, 998/1, ako vhodné na náhradnú výsadbu v územnom obvode obce
Hrnčiarske Zalužany.“
5.) Odovzdanie majetkového priznania
Starosta v tomto bode oboznámil poslancov s povinnosťou, ktorá mu vyplýva zo zákona
a to do 31.3. príslušného roka podať „majetkové priznanie“ do podateľne obce a toto
priznanie má byť na 1. zasadnutí OZ konanom po tomto termíne odovzdané komisii na
ochranu verejného záujmu (Peržeľová, Szӧke, Séleš).
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„ OZ konštatuje, že starosta obce odovzdal do podateľne obce dňa 31.3.2016 Oznámenie
funkcii, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2015, ktoré bolo na zasadnutí
OZ odovzdané komisii na ochranu verejného záujmu.“
6.) Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
V tomto bode programu starosta oboznámil poslancov so zmenou pravidiel v odmeňovaní
v samospráve, účinnou od 1.1.2016.
Doteraz bola schvaľovaná odmena pre kontrolóra za rok v súhrnnej sume, čo nie je od
1.1.2016 možné. Odmena podľa nového nesmie presiahnuť 30% jeho mesačného platu a jej
priznanie je plne na úvahe OZ o jej vhodnosti.
Keďže odmena hlavného kontrolóra sa v minulom období pohybovala na úrovní 200 €,
starosta navrhol, aby jej výška bola 15%, čo zhruba zodpovedá v sumáre výške odmeny
z minulých období.
Hlasovanie:
Počet prítomných
6
poslancov na hlasovaní:
6
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
„OZ schvaľuje mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 15% jeho
mesačného platu.“

16.) Diskusia
Starosta vyzval prítomných poslancov a aj občanov, aby sa zapojili do diskusie.
Poslanec p. Ďalog sa ešte zaujímal o vzniknutých problémoch v škôlke a či boli odstránené.
Starosta uviedol, že mnohé veci sa museli opravovať, keďže nebol spokojný s prevedenou
prácou. Momentálne sú ale problémy odstránené.
Občan p. Július Slanina v diskusii požiadal OZ, aby Pamätnú tabuľu k 8.máju, ktorá bola
dočasne umiestnená na budove obecného úradu premiestnili na iné miesto a aby sa to udialo
do budúceho roka. Navrhol parcelu v parku vedľa obecného úradu.
Poslanec p. Ďalog sa vyjadril, že to bolo aj tak vnímané, že je to umiestnenie len dočasné
a vyjadril názor, že si to zaslúži dôstojnejšie miesto, ak sa nájde vhodná parcela.
Starosta vyslovil názor, aby sa nejaké časové hľadisko nedávalo, lebo nevieme ako budeme
s financiami, resp. s vlastníctvom pozemku a ak sa to má za každú cenu urobiť do roka
nemusí to byť dobré.
Poslanec p.Ing. Markotán vyjadril názor, že k tejto stavbe bude asi potrebné vyjadrenie
určitých orgánov a bolo by vhodné poradiť sa s odborníkom na takéto stavby. Ponúkol pomoc
pri riešení danej situácie.
„OZ berie na vedomie žiadosť p. Slaninu o premiestnenie pamätnej tabule alternatívne do
miestneho parku.“
V diskusii starosta riešil termín ďalšieho zastupiteľstva. Poslanci sa vyjadrili k predbežnému
termínu 29.7.2016, resp. 22.7.2016.
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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 29.7.2016, resp. na 22.7.2016 – bude to ešte upresnené.
Zapísala : Ing. Zuzana Václaviková
Overovatelia :
Radovan Séleš:................................
Vladimír Ďalog:..............................

Ing. Branislav Nociar
starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany

Uznesenie č. 2 / 2016 (9/2014 -2018)
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo
dňa 27.5. o 18.30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.3.2016.
Správu o činnosti obecného úradu .
Interpelácie poslancov.
Správu audítora za rok 2015.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015.
Výročnú správu obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2015 (príloha č.3).
Informáciu o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2016.
Žiadosť p. Slaninu o premiestnenie pamätnej tabule alternatívne do miestneho parku.

B/ Schvaľuje :
1. Program zastupiteľstva.
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

2. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2015
bez výhrad (príloha č.2).
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
20.404,19 Eur.
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 (príloha č.4)
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

5. Čerpanie rezervného fondu vo výške 5.301,26 Eur podľa predloženého návrhu.
Dátum:..................................
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Podpis:..........................................

6. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého návrhu, so zmenami
v čl.10, bod1 a v čl.23, bod 4.
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

7. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a mládeže
pre Základnú školu s materskou školou Ožďany pre rok 2016, vo výške 23,46 € na
žiaka, v celkovej výške na 23 žiakov 539,58 €.
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

8. Žiadosť MUDr. Marcely Nývltovej o zmenu ordinačných hodín v ambulancii
v Hrnčiarskych Zalužanoch – prevádzkový čas piatok od 11,00 hod do 13,00 hod.
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

9. Rozšírenie kapacity Materskej školy v Hrnčiarskych Zalužanoch.
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

10. Odkúpenie pozemkov nachádzajúce sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, p. č. EKN
197/1;125 a 140/1.
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

11. Vymáhanie pohľadávky obce v prípade nezaplatenia dlžnej sumy voči Petrovi
Markotánovi – RTM Hrnčiarske Zalužany formou exekúcie. Zároveň splnomocňuje
starostu obce k podaniu návrhu na začatie exekučného konania a na podpis všetkých
dokumentov súvisiacich exekúciou.
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

12. Odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 15% jeho mesačného platu.
Dátum:..................................
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Podpis:..........................................

C/ Určuje :
1. Pozemky p. č. EKN 1019, CKN 996/3 a 998/1 ako vhodné na náhradnú výsadbu
v územnom obvode obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 48 Zákona 543/2002
o ochrane prírody a krajiny.
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

D/ Konštatuje :
1. Starosta obce odovzdal do podateľne obce dňa 31.3.2016 Oznámenie o funkcii,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2015, ktoré bolo na zasadnutí OZ
odovzdané komisii na ochranu verejného záujmu.
Dátum:..................................

Podpis:..........................................

Ing. Branislav Nociar
starosta obce

18

