
 

 

1  

 

    Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  3/2016 (10/2014-2018) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  22.7.2016, 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,  

Ing.Agáta Krajlíková- administratívna pracovníčka obce, 

Ivan  Pilčík – kontrolór obce. 

 

Poslanci: 
Vladimír Ďalog, 

Ing. Andrea Kováčová, 

Katarína Peržeľová, 

Radovan Séleš. 

Ospravedlnení: 

Peter Szöke, 

Rastislav Bolha, 

Ing.Milan Markotán. 

 

Hostia: 

Mikuláš Kováč, 

Marek Potocký, 

Stanislav Šustek. 

 

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. Neprítomní sú p. Peter Szöke, p. Rastislav Bolha, Ing.Milan Markotán, 

ktorí sa ospravedlnili. 

 

Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

Za zapisovateľku: pracovníčku OÚ p. Ing. Agátu Krajlíkovú. 

2.)  Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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Za overovateľov: p. Radovan Séleš a p. Ing. Andrea Kováčová. 

 

 

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 27.5.2016. 

6.  Správa o činnosti obecného úradu. 

7.  Interpelácie poslancov. 

8.  Prerokovanie žiadostí. 

9.  Rôzne. 

10. Diskusia. 

11. 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   

27.5.2016  

 

     V tomto bode vystúpil Ing. Branislav Nociar, starosta obce a oboznámil prítomných 

s plnením uznesení z minulého zasadnutia OZ: 

- Bod B/3 -  schválené použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške  20404,19€  na 

tvorbu rezervného fondu  - uvedená suma bola účtovne prevedená do RF (TSP). 

- Bod B/4 –  schválené rozpočtové opatrenie č.1 (TSP)  - zapracované do rozpočtu. 

- Bod B/5 – schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 5.301,26 Eur (na MŠ – projektová 

dokumentácia  a spoluúčasť na rozšírení kapacity MŠ) – uvedené sumy boli vyčerpané . 

- Bod B/6 – schválené VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého návrhu, so 

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ  
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zmenami v čl.10, bod1 a v čl.23, bod 4 – zverejnené zákonným spôsobom, účinné od 

1.7.2016. 

-  Bod B/7 – schválené 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 € - oznámené žiadateľovi a už aj uhradené. 

- Bod B/8 – Schválená žiadosť MUDr. Marcely Nývltovej o zmenu ordinačných hodín v 

ambulancii v Hrnčiarskych Zalužanoch – prevádzkový čas piatok od 11,00 hod do 13,00 hod.- 

oznámené žiadateľke, uvedená zmena bude platiť od septembra. 

- Bod B/10 -  schválené  odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, 

p. č. EKN 197/1;125 a 140/1 (park pri kostole + pri hasičskej zbrojnici) – žiadosť o odkúpenie 

vrátane príloh bola zaslaná SPF, čakáme na ich rozhodnutie o cene . 

- Bod B/11 – schválené vymáhanie pohľadávky obce  voči Petrovi Markotánovi – RTM 

Hrnčiarske Zalužany formou exekúcie – oznámené dlžníkovi,  dlžná suma nebola uhradená a 

tak bol   podaný   návrh na vykonanie exekúcie súdnemu  exekútorovi  JUDr. Jurinovi.   

„OZ  konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 27.5.2016 boli splnené.“ 

 

6.)   Správa o činnosti obecného úradu  

 

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

 

1.)  „ Rozšírenie kapacity MŠ:   

V máji  prebehol zápis detí – prihlásilo sa 32, vypracoval sa dodatok  k prevádzkovému 

poriadku, ktorý mám RÚVZ (hygiena) schválil.  K rozšíreniu kapacity  je potrebné dokúpiť 

nábytkové zostavy, šatňové zostavy, lehátka a pod. Tu  už prebehla súťaž a  najlepšiu cenu 3 

562 € nám dala firma Baribal s.r.o. Levoča (3ks skrine na lôžkoviny, 17 matracov, zariadenie 

šatne, 3 stoly, 18 stoličiek, nábytková zostava, oddychová zóna, kúpeľňová zostava + montáž 

a doprava). Bude potrebné ešte dokúpiť nejaké hračky, doplniť vybavenie kuchyne, 

preliezky...  

Doterajšia kapacita bola (bez žiadanej výnimky) 21 detí, teraz sa nám  ju podarilo  rozšíriť o 

17 t.j. spolu na 38 detí. V prípade potreby je možné žiadať výnimku o + 3 deti na každú triedu 

(pri dvoch triedach+6), čiže maximálna kapacita s výnimkami je 44 detí. 

Z finančného hľadiska budú problematické mesiace 9-12 tohto roku, lebo financie budú 

prichádzať podľa vlaňajšieho počtu detí (v rozpočte sme s tým počítali). Od januára už podľa 

tohtoročného počtu detí navštevujúcich MŠ. Podľa našich prepočtov by tieto financie už mali 

pokrývať náklady na prevádzku. 

Čo sa týka formy výučby – MŠ bude plne organizovaná, t.j. s celodennou výučbou. Deti budú 

rozdelené do dvoch tried  po 19 resp. 13 detí. Učiteľky budú 3. 

Teda musíme prijať jednu učiteľku. Samozrejme musí byť kvalifikovaná a preferovali sme 

dlhodobo nezamestnanú (nad 24 mesiacov), aby sme mohli mať miesto dotované úradom 

práce - Cesta z kruhu nezamestnanosti na 15 mesiacov. 95%  ceny práce prepláca UPSVaR, 5 

% hradíme my, pričom rozdiel medzi tabuľkovým platom a minimálnou mzdou už musíme 

znášať my. 
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2.)  Prevody majetku 

 

K tým veciam, ktoré  boli k minulému OZ v štádiu rozpracovanosti, t.j.: 

–  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), 

 Všetky tieto prípady sú už katastrom prevedené na obec, resp. v prospech kupujúcich. 

 V štádiu rozpracovanosti máme: 

– ešte z minulého volebného obdobia: pozemok vedľa školy, p.č. 1017/7(zámer 

výstavby bytového domu), ktorý vlastní M.Parobek ml. a sl. Kemeníková. Pán 

Parobek podpísal kúpnu zmluvu (KZ) a kúpna cena mu bola vyplatená. Sl. 

Kemeníková je dlhodobo v zahraničí a prisľúbila, že keď bude mať dovolenku tak 

príde podpísať KZ. 

– Dom smútku nebol zapísaný na LV, tak sme si z katastra vyžiadali fco existujúceho GP  

a požiadali o zápis do listu vlastníctva. 

 

3.) Stočné – Naďalej pripájame tých, ktorí neboli a chcú byť napojení, záujem je veľký, až 

nestíhame splniť všetky požiadavky. Teraz si dáme s pripájaním pauzu (3 zamestnanci nám 

končia).Musíme pripravovať veci na slávnosti, zamestnanci čerpajú v lete dovolenky a od 

septembra budeme pokračovať. 

Doteraz máme pripojených 45 domácností a 3 bytové domy. Som tomu veľmi rád, lebo 

kanalizácia sa nerobila preto, aby bola v zemi a nebola využívaná. 

 

4.) Osvetlenie  - dokončené, finalizujeme so správami a podkladmi k záverečnej platbe. 

 

5.) Legalizácia vodovodu v Sušianskej časti z r.2009: 

Už sme začali, podľa usmernenia z OÚŽP, ktoré to bude schvaľovať. 

K tomu, aby sme to mohli urobiť potrebujeme: 

 - Polohopisné zameranie - už sme urobili za 140,- €, stavebný denník, doklady o vhodnosti 

použitých stavebných  výrobkov, zápis o tlakovej skúške, musíme doplniť 2 hydranty, 

overený LV a kópiu z katastrálnej mapy. 

  -  Potrebujeme vyjadrenia k dokumentácii: SPP, SSE, Veolia, Hasiči, RUVZ, OUŽP 2x. 

Chcel som sa opýtať Ing.Milana Markotána – bývalého starostu obce či sú k dispozícii: 

stavebný denník, doklady o vhodnosti použitých stavebných  výrobkov, zápis o tlakovej 

skúške, ale dnešného zasadnutia OZ sa ako poslanec, žiaľ,  nezúčastnil. 

Je tam ešte ďalší problém -  zasahovanie potrubia  do súkromných pozemkov, kde bude 

zrejme potrebný súhlas vlastníkov s vecným  bremenom.  

Je veľká škoda, že sa stavba  tejto časti vodovodu  nepovolila legálne  pred realizáciou, 

pretože teraz to bude naozaj komplikované...   

 

6.) Hrnčiarske slávnosti: termín 12.8.2016. Program je už takmer uzavretý, obchádzka 

povolená. Predprogram začne o 14.00 v parku jazdou na koni, o 15.00 budú templári. Hlavný 

program začne o 17.00, tombolu majú na starosti tento rok hasiči“. 

  

„ OZ berie  správu o činnosti obecného úradu na vedomie“ 
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7.)   Interpelácie poslancov 

 

     V tomto bode sa o slovo prihlásil  p. Vladimír Ďalog, poslanec OZ, mal pripomienku: po 

výkopoch na kanalizačné prípojky zostali  miestami jamy, bolo by potrebné urovnať povrch 

ciest kvôli bezpečnej jazde autami.  

Starosta obce ho ubezpečil, že do Hrnčiarskych slávností budú jamy pozasýpané. 

 

Vladimír  Ďalog mal  ďalšiu otázku, či sa verejné osvetlenie plánuje aj na salaš. 

Starosta mu odpovedal, že sa bude robiť aj na salaš, ale to už kvôli komplikovanosti nebude 

súčasťou projektu. 

 

O slovo sa prihlásila pani Katarína Peržeľová a skonštatovala, že osvetlenie v našej obci je 

veľmi dobre urobené, dobre osvetľuje cestu  aj chodník . 

Starosta jej odpovedal, že lampy osvetlenia sú  na každom stĺpe a boli montované tak, aby 

cielene osvetľovali chodník a cestu a nevytvárali svetelný smog. 

  

Poslanec OZ p.  Radovan Séleš, tiež tlmočil pozitívny  názor občanov na nové osvetlenie 

obce. 

 

Starosta odpovedal, že pri nižšej  spotrebe energie máme lepšie osvetlenie.   

 

Ďalej sa o slovo prihlásila  p. Ing.Andrea Kováčová, opýtala sa starostu , či  pani Tarasová 

už podala na obecný úrad podnet – zateká jej múr zo strechy susedného rodinného domu pani 

Vetrákovej Margity. Pani Tarasová už viac krát oslovila poslankyňu pani Kováčovú s touto 

sťažnosťou. 

Starosta obce odpovedal, že pani Tarasová zatiaľ nepodala žiadny písomný podnet. V tejto 

záležitosti musí dať písomný podnet na stavebný úrad, alebo nech podá písomný podnet na 

obecný úrad a my to dáme na preskúmanie stavebnej komisii.  

 

 „OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“. 

 

 

8.)   Prerokovanie žiadostí 

 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom nasledovné žiadosti : 

 

1.Žiadosť spoločnosti Ma-NET Team s.r.o. Poltár o záväzné stanovisko k projektu 

stavby“ Transportná  optická sieť H.Zalužany-Poltár“ pre účely  územného konania: 

 

- Jedná sa o  predĺženie tzv. chrbticovej optickej siete, z ktorej budú vedené ďalšie sub siete 

po  dotknutých obciach. 

- U nás táto sieť už existuje – dovedená poľom z Oždian a následne vedená stĺpmi po obci. 

- Začiatok tejto siete u nás bude na parcele č.270 (za záhradou p.Demeho) zemná šachta; 

potom bude pokračovať ku garáži pána Bolča ( p.č.1001/1), poľnou cestou cez Rakatník 

(p.č.995), poza salaš do k.ú. Pondelok. 

 - Práce, ktoré sa budú vykonávať – výkop ryhy v hĺbke 0,6-0,9m. Spevnené plochy 

pretláčanie, kde to nie je možné prekopanie s uložením chráničky; 

              -  položenie HDPE rúry a kábla do výkopu, ich spájanie, kontrola a zásyp; 
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             -   uvedenie ryhy do pôvodného stavu. 

Stavebné práce by mali byť vykonávané v r.2017. 

 

 

Starosta sa opýtal poslancov či podporia tento projekt a dal im priestor, aby sa k žiadosti 

vyjadrili. 

 

Na to zareagoval p. Vladimír Ďalog, poslanec OZ, a uviedol, že je potrebné, aby niekto 

zaručil, že vedenie bude skutočne v potrebnej hĺbke a aby bolo riadne označené. 

 

Pani Ing.Andrea Kováčová navrhla, aby sa zameral priebeh a nadmorská výška (polohopis a 

výškopis) polohy kábla ešte pred zasypaním výkopu a aby elaborát zo zamerania vyhotoviteľ 

odovzdal na obecný úrad. 

 

Starosta navrhol, aby sme stanovili nasledovné podmienky: 

– uvedenie  povrchu  rýh do pôvodného stavu; 

– v prípade križovania s cestou, chodníkom, resp. poľnou cestou -   je stavebník povinný  

po dobu 36 mesiacov  od ukončenia prác priebežne a bez omeškania  zabezpečovať 

odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia  poklesom výplne výkopu  

a uhrádzať prípadné  následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad; 

– vykonávanie prác na poľnohospodárskych pozemkoch len v čase po zbere úrody, po 

predchádzajúcom súhlase majiteľa, resp. užívateľa pozemku; 

– v prípade vzniku škôd investor odškodní poškodeného v čo najkratšej lehote. 

– vypracovať porealizačný polohopis a výškopis,  pred zasypaním kábla a elaborát zo 

zamerania odovzdať obci. 

 

Viac pripomienok  k tejto žiadosti poslanci nemali, preto starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje  vydanie kladného záväzného stanoviska k projektu stavby: 

“Transportná  optická sieť H.Zalužany-Poltár“ pre účely územného konania, podľa 

predloženej projektovej dokumentácie s nasledovnými podmienkami: 

– uvedenie  povrchu  rýh do pôvodného stavu; 

– v prípade križovania s cestou, chodníkom, resp. poľnou cestou -   je stavebník 

povinný  po dobu 36 mesiacov  od ukončenia prác priebežne a bez omeškania  

zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia  poklesom výplne 

výkopu  a  uhrádzaťprípadné  následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad; 

– vykonávanie prác na poľnohospodárskych pozemkoch len v čase po zbere úrody, po 

predchádzajúcom súhlase majiteľa, resp. užívateľa pozemku; 

– v prípade vzniku škôd, investor odškodní poškodeného v čo najkratšej lehote. 

– vypracovať porealizačný polohopis a výškopis  a elaborát zo zamerania odovzdať 

obci. 
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9.)  Rôzne 

 

1. Pomník padlým občanom vo vojnách: 

            Starosta skonštatoval, že na minulom OZ padla požiadavka na čo najskoršie 

premiestnenie pamätnej tabule na dôstojnejšie miesto na pamätník. Na tomto základe hovoril 

s p. Babaríkom, ktorý nakreslil projekt a chceli by ho umiestniť v parku vedľa OU . V prípade 

schválenia obecným zastupiteľstvom - financovanie realizácie tohto projektu by sme sa 

pokúsili získať z grantového programu MAS Malohont. 

Problémom je nevysporiadaná parcela č. 451, vlastníme len jej časť, zrejme bude potrebný 

geometrický plán. Parcelu č.186 vlastní obec,  parcelu č .187 vlastní Vítek, Gomboš, ale je 

v správe slovenského pozemkového fondu– bolo by ťažké ju vysporiadať.  

 

Potom starosta obce preložil poslancom k nahliadnutiu návrh pamätníka obetiam I. a II. 

Svetovej vojny, ktorý vypracoval pán Babarík. Je tam aj opis koľko akého materiálu je na to 

potrebné. 

 

Poslanci OZ p. Radovan Séleš a p.  Ing. Andrea Kováčová navrhli, aby bol pamätník 

otočený smerom k hlavnej ceste, z estetického hľadiska by to bolo asi najlepšie.  

 

Starosta tiež zdieľal ich názor a povedal, že by sme mohli ten pamätník urobiť trošku 

lukratívnejšie, dať tam lavičky a urobiť k nemu chodník. 

 

Keďže  poslanci nemali k návrhu ďalšie pripomienky starosta obce dal hlasovať za výstavbu 

pamätníka obetiam I. a II. Svetovej vojny podľa návrhu pána Babaríka, na parcelách EKN 

č.186, prípadne na parcelách č.1034, 849 : 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje realizáciu výstavby pamätníka obetiam z I.a II. svetovej vojny, podľa 

návrhu p. Babaríka, na pracele  EKN č.186; prípadne parcelách číslo 1034; 849. 

 

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

2. Stacionár  - zmena využitia stavby: 

            Pokračujeme aj v príprave denného stacionára. Ako vždy situácia sa komplikuje, 

údajne vyšla vyhláška, podľa ktorej by každý prihlásený do stacionára mal mať aj lôžko. 

Potom by bol  potrebný väčší priestor, alebo by sa musela znížiť kapacita. Tieto veci sa budú 

ešte riešiť. 
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Starosta informoval poslancov o ďalšom postupe: 

- zmena  účelu využitia stavby (stanovisko hygieny – dnes boli na obhliadku, požiarnikov, 

OUŽP), 

- registrácia prevádzky na VÚC do 25.9.2016, 

- žiadosť na ministerstvo PSVaR do 30.9.2016, 

- rozhodnutie o žiadosti, 

- verejné obstarávanie + úver, 

- stavebné práce. 

Keďže  problematika zmeny užívania stavby je vec, ktorá sa týka majetku túto zmenu by 

malo odsúhlasiť OZ. 

Aj keď bude vydané rozhodnutie o zmene  účelu využitia stavby, v prípade nerealizácie, je tu 

cesta späť. 

Zmena sa týka časti 1. nadzemného podlažia vo výmere cca 500 m2. Na poschodí zostane 

voľných cca 390 m2. Starosta dal poslancom k nahliadnutiu nákres denného stacionára. 

Stacionár by sa mal začať prevádzkovať od 1.januára 2017. Firma , ktorá bude prevádzkovať 

stacionár  nám bude náklady, ktoré budeme mať s prestavbou splácať v nájomnom. 

 

Po názoroch a pripomienkach, dal starosta  hlasovať za zmenu užívania stavby ( časť 

nadzemného podlažia ) budovy súpisné číslo 221, k.ú. Hrnčiarske Zalužany, p.č.1017/4, na 

denný stacionár  : 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje zmenu  užívania časti stavby (časť 1.nadzemného podlažia o výmere 

491,60m2)   budovy s.č. 221, k.ú. H.Zalužany, p.č. 1017/4, na denný stacionár“.  

 

3. Oprava chodníka v časti obce „Konopište“  

            Starosta obce v tomto bode oboznámil poslancov s tým, že chodník v Konopišti je v 

dezolátnom stave, čo si určite už všimli. Je polámaný, pokrivený a pre starších občanov aj 

nebezpečný. Preto uvažoval, ak nám to rozpočet – dovolí, že by sme ho po častiach opravili. 

Chcel by sa s poslancami  poradiť, akou formou by sme ho mali opraviť: asfalt, vymývaná 

dlažba a prípadne ktorú časť opraviť. 

V prípade asfaltu si starosta  zisťoval predpokladanú cenu : 

Zatiaľ  Najlacnejšia ponuka, pri tom, že vyčnievajúce časti betónu odstránime  my, je za 9 

260€ : 
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1.etapa (od r.domu pána Demeho až po budovu bývalého doktora) – 4237,-€ 

2. etapa (od budovy bývalého doktora- po dom p. Babaríka) – 4 112,-€ 

3. etapa (od domu p. Babaríka - po Peracovcov ) – 909,-€ 

Financovanie by bolo z rezervného fondu, kde máme ešte zostatok. Práce by sa realizovali 

v septembri a októbri tohto roku. 

Pán Vladimír Ďalog vyjadril svoj názor, že asfaltovanie bude asi najlepšie, lebo vymývaná 

dlažba je dosť drahá. 

O slovo sa prihlásila p. Ing. Andrea.Kováčová - obáva sa, aby tento chodník nešiel už viac 

do výšky tým, že sa tam natiahne ďalšia vrstva asfaltu. Ona býva tiež v časti Konopište a už 

dva krát museli navyšovať vjazd do dvora aj zdvihnúť bránu kvôli výške chodníku.  

Starosta jej na to odpovedal, že o niečo bude chodník vyšší – cca 3 cm. Navrhol, aby sme 

začali 2.etapou – oprava chodníka od budovy bývalého doktora – po  dom p. Babaríka. Dal 

hlasovať za tento návrh : 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje   opravu obecného chodníka (2.etapa), na ulici Hlavnej, v časti 

„Konopište“ asfaltovaním,  v cene cca  4.500€.“ 

 

 

10.)  Diskusia 

 

 
      V diskusii sa o slovo prihlásil  občan pán Marek Potocký- mal návrh či by mohol na 

Hrnčiarske slávnosti vybaviť vystavovanie áut - veteránov. Autá by sa mohli vystavovať od 

autobusovej zastávky až po bytovky. Bolo by to zaujímavé aj pre dospelých aj pre deti. Pokúsi 

sa to vybaviť. 

 

K návrhu sa pozitívne vyjadrili aj poslanci aj starosta obce.  

 

,,OZ berie na vedomie návrh pána Potockého – na vystavovanie áut - veteránov na 

Hrnčiarskych slávnostiach“  

-------  

 

Ďalej sa o slovo prihlásil pán Mikuláš Kováč a mal otázku na starostu obce, či už existujúce 

zlomy na chodníku v ,, Konopišti“ sa pri oprave odstránia. 

 

Na to mu starosta odpovedal, že zlomy sa odstránia, povrch sa vyrovná a na to sa natiahne 

vrstva asfaltu. 
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11.)  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 7.10.2016. 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Radovan Séleš 

Ing.Andrea Kováčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Branislav Nociar 

                                                          starosta obce     
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  Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

Uznesenie č. 3 / 2016 (10/2014 -2018) 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo 

dňa 22.7.2016 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 27.5.2016. 

       2.  Správu o činnosti obecného úradu . 

  3.  Interpelácie poslancov. 

  4.  Návrh pána Potockého – na vystavovanie áut- veteránov na Hrnčiarskych slávnostiach  

 

 

B/  Schvaľuje : 
 

1.Program zastupiteľstva 

 

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

 

 

   2. Vydanie kladného záväzného stanoviska k projektu stavby: 

“Transportná  optická sieť H.Zalužany-Poltár“ pre účely územného konania, podľa   

predloženej projektovej dokumentácie s nasledovnými podmienkami: 

– uvedenie  povrchu  rýh do pôvodného stavu; 

– v prípade križovania s cestou, chodníkom, resp. poľnou cestou -   je stavebník 

povinný  po dobu 36 mesiacov  od ukončenia prác priebežne a bez omeškania  

zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia  

poklesom výplne výkopu  a  uhrádzaťprípadné  následné škody, ktoré vzniknú v 

dôsledku týchto závad; 

– vykonávanie prác na poľnohospodárskych pozemkoch len v čase po zbere úrody, 

po predchádzajúcom súhlase majiteľa, resp. užívateľa pozemku; 

– v prípade vzniku škôd, investor odškodní poškodeného v čo najkratšej lehote. 

– vypracovať porealizačný polohopis a výškopis  a elaborát zo zamerania odovzdať 

obci. 

 

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

 

 

3. Schvaľuje realizáciu výstavby pamätníka obetiam z I.a II. svetovej vojny, podľa 

návrhu p. Babaríka, na pracele  EKN č.186; prípadne parcelách číslo 1034; 849. 

 

     

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

 



 

 

12  

 

4. OZ schvaľuje zmenu užívania časti stavby (časť 1.nadzemného podlažia o výmere 

491,60 m2)   budovy s.č. 221, k.ú. H.Zalužany, p.č. 1017/4, na denný stacionár.  

 

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

 

5.   Opravu obecného chodníka (2.etapa), na ulici Hlavnej, v časti „Konopište“ 

asfaltovaním,  v cene cca  4.500€.“ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Branislav Nociar 

             starosta obce     

 

 


