
 

 

1  

 

    Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  4/2016 (11/2014-2018) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  14.10.2016, o 17,30 hodine, v zasadačke    Obecného   úradu v 

Hrnčiarskych Zalužanoch 

 

Prítomní: 
Ing. Branislav Nociar – starosta obce, 

Martina Cabanová – ekonómka, 

Ing.Agáta Krajlíková- administratívna pracovníčka obce, 

Ivan  Pilčík – kontrolór obce. 

 

Poslanci: 
Rastislav Bolha, 

Vladimír Ďalog, 

Ing. Andrea Kováčová, 

Ing.Milan Markotán, 

Radovan Séleš. 

 

Ospravedlnení: 

Katarína Peržeľová, 

Peter Szöke. 

 

Hostia: 

Oskar Berky, 

Ing.Peter Košťálik, 

Mikuláš Kováč, 

Marek Potocký, 

Erik Séleš, 

Mgr.Elena Sélešová, 

Mgr.Dušan Sýkora, 

 

 

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 

je prítomných 5, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Neprítomní sú p. Peter Szöke, p. Katarína Peržeľová, ktorí sa 

ospravedlnili. 

2.)  Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 
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Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

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

Za overovateľov: p. Rastislav Bolhu a p. Vladimír Ďaloga. 

 
 

 
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 22.7.2016. 

6. Správa o činnosti obecného úradu. 

7. Interpelácie poslancov. 

8. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č.1/2012 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany. 

9.Schválenie VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce 

Hrnčiarske Zalužany. 

10. Investičný zámer – výstavba/kúpa nájomných bytov. 

11. Informácia o plnení rozpočtu. 

12. Schválenie rozpočtových opatrení. 

13. Schválenie žiadostí o dotácie na rok 2017. 

14. Prerokovanie ostatných žiadostí. 

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: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“. 

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ  
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5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa   

22.7.2016  

 

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

s plnením uznesení z minulého zasadnutia OZ: 

- „Bod B/2 -  schválené vydanie kladného záväzného stanoviska  k projektu stavby 

“Transportná  optická sieť H.Zalužany-Poltár“ pre účely územného konania -  spolu s našimi 

podmienkami oznámené žiadateľovi, územné konanie prebehlo, v súčasnosti prebieha 

stavebné konanie. 

- Bod B/3 –  schválená realizácia výstavby pamätníka na parcelách 186 resp. 1034,849  - 

oznámené p. Babaríkovi. Vykonali sme geodetické zameranie.  V budúcnosti však bude 

potrebný GP. Čo sa týka projektu (tvar, umiestnenie) názory sa rôznia a máme ponuku na 

vypracovanie variantných riešení,  z ktorých by sme mohli vybrať, samozrejme v interakcii s 

finančným zabezpečením jednotlivých variantov. 

-  Bod B/5 – schválená zmena 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  -  papierovo 

bola schválená zmena užívania časti stavby vo forme rozhodnutia stavebného úradu, so 

zapracovanými podmienkami RÚVZ, požiarnikov, životného prostredia. Rozhodnutie 

nadobudlo právoplatnosť 7.9.2016. Z dôvodu prekážok na strane žiadateľa o prevádzkovanie 

stacionáru, jeho realizácia v tomto roku by bola veľmi komplikovaná. Preto sme sa dohodli, 

že sa touto problematikou budeme zaoberať v ďalšom roku a teda stavba zostáva v pôvodnom 

účele užívania. 

V prípade záujmu o viac informácii k tejto téme – v bode rôzne.  

- Bod  B/6 – schválená oprava obecného chodníka (2.etapa), na ulici Hlavnej, v časti 

„Konopište“ asfaltovaním,  v cene cca  4.500€ - k realizácii zatiaľ nedošlo z dôvodu 

nepriaznivého počasia a zvažovania čo najlepšej alternatívy opravy chodníka.  Taktiež sme 

uprednostnili opravu vchodu do MŠ, ktorá bola akútna. Z uvedených dôvodov by som chcel 

presunúť túto záležitosť do budúceho roka“. 

 „OZ  konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 22.7.2016 boli splnené.“ 

 

 

6.)   Správa o činnosti obecného úradu  

 

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

 

1.)   Rozšírenie kapacity MŠ:   

     „2.9.2016 - začal nový školský rok a naša MŠ má rozšírenú kapacitu (o 17 miest) a 

otvorené 2 triedy. Okrem stavebných prác, bol nakúpený nový nábytok za 3.562,-€, doplnené 

vybavenie kuchyne, prijatá jedna učiteľka – pani Iveta Vrábľová. Len doplním, že MŠ je plne 

organizovaná s celodennou výučbou. V súčasnosti je v nej 32 detí (v ZŠ 31), čo je oproti 

vlaňajším 24 resp. 26 celkom slušný posun.   
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2.)  Prevody majetku: 
K tým veciam, ktoré  boli k minulému OZ v štádiu rozpracovanosti došlo k posunu: 

-  pri dome smútku – ktorý bol zapísaný na LV obce, 

-  pri kúpnej zmluve na pozemok vedľa školy nám stále chýba podpis sl. Kemeníkovej, ktorá 

by ju mala prísť podpísať v pondelok a následne požiadame o zápis prevodu v katastri. 

 

3.) Osvetlenie  - dokončené, aj pri Málikovi, na salaši, na Kederke, pri kostole – ktoré sme 

realizovali z vlastných zdrojov. Chýba už  len  premontovanie  elektromerov do  rozvádzačov. 

2x prebehla kontrola verejného obstarávania, 1x kontrola na mieste – všetko bez vážnych 

nálezov. 

Pri kontrole žiadosti o platbu záhadne našli nejaké pochybenie a chceli uplatniť sankciu. V 

tejto veci som bol rokovať na ministerstve a nastal vo veciach určitý posun, zatiaľ bez 

definitívneho výsledku. Viac v bode rôzne. 

 

4.) Opravy majetku: 

– pokračujeme v opravách MŠ – vstup do budovy už bol dezolátny, upchatá bola 

kanalizácia dažďová aj splašková. Pristúpili sme k ich oprave, pričom bola potrebná 

nová vetva. Následne sme vybetónovali plochu pred výstupom do budovy a bola 

položená „vymývaná“ dlažba. Teraz pokračujeme s týmito prácami v bočnej časti MŠ 

a v tejto fáze chceme prepojiť zadný bezbariérový vstup s predným vchodom. 

– Oprava priestorov vedľa pošty, ktoré boli prenajímané Caffe Saccaria  - zámerom je 

vytvorenie spoločenského priestoru pre šachistov, hrnčiarku, mládež a podobne. 

Oprava hlavnej miestnosti, premiestnenie vchodu, kuchynka, sklad, oprava WC. 

Začali sme s vymurovaním priečky od CBA, kde bola doteraz mreža a v zimnom 

období budeme pokračovať ďalej. 

 

5.) Akčný plán rozvoja okresu – určite ste počuli, že náš okres bol zo zákona zaradený 

medzi najzaostalejšie okresy (NZO). V tejto súvislosti bol vypracovávaný akčný plán rozvoja 

okresu. Bol som zvolený za člena rozvojovej rady, ktorá mala zo strany okresu 7 členov: 

primátor Poltára, starostovia: Cinobane, Málinca, Utekáča a H.Zalužian, za školstvo bol v nej 

riaditeľ SOU Poltár a administratívne veci zastrešovala riaditeľka CPK Poltár.   

Tento plán sa rodil veľmi ťažko, podmienky sa v priebehu procesu menili. Absolvovali sme  

veľa rokovaní či už v PT, alebo v Bratislave. 

Tento plán bol schválený na rokovaní vlády v Poltári 7.9.2016. 

 

6. Rokovanie  s SVP- o vyčistení korýt potoka Suchá a Zalužianskeho potoka + oprava 

betónových kociek. 

Informoval som  riaditeľa Správy horného Ipľa o  akútnej potrebe  vyčistenia uvedených 

potokov, nakoľko v prípade prívalových dažďov hrozí riziko povodne. Riaditeľ mi prisľúbil 

zaradenie našich požiadaviek do plánu na rok 2017. Je potrebné ešte poslať písomnú žiadosť“. 

  

 „ OZ berie  správu o činnosti obecného úradu na vedomie“ 

 

     

7.)   Interpelácie poslancov 

 

     V tomto bode dal starosta obce priestor prítomným poslancom na ich interpelácie. 
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O slovo sa prihlásil poslanec OZ Ing.Milan Markotán, mal otázku na starostu obce prečo 

poslanec OZ pán  Peter Szöke sa už dlhšiu dobu nezúčastňuje na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva. Aký má na to skutočný dôvod. 

 

Starosta obce Ing.B.Nociar mu na to odpovedal, že u neho sa vždy ospravedlní buď 

z pracovných alebo rodinných dôvodov. 

 

Ing.Milan Markotán namietal, že to treba riešiť, treba ho nahradiť ďalším poslancom. 

 

Na to mu starosta odpovedal, že najprv sa musí doterajší poslanec vzdať svojej funkcie až 

potom  môže byť nahradený ďalším poslancom.  

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

 

Ďalej mal otázku na starostu obce poslanec OZ pán Vladimír Ďalog – v akom štádiu je kúpa 

kultúrneho domu. 

 

Starosta mu odpovedal – pred podaním žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu 

sme museli mať budovu vo vlastníctve. Kúpna zmluva, po dohode s majiteľom je urobená tak, 

že kúpnu cenu splácame na splátky. V prípade, že nám neschvália dotáciu tak nám majiteľ 

vráti 90% zo splatenej sumy a budova prejde späť do jeho vlastníctva – ak to budeme chcieť. 

Dotácia mala byť z programu rozvoja vidieka, ale táto výzva bola zrušená. Musíme 

rozhodnúť čo ďalej. Mali by sme prerobiť kúpnu zmluvu. Viac v bode rôzne. 

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

 

Poslanec OZ Radovan Séleš sa opýtal starostu obce, či by obec nemohla opraviť kríž pri 

Ondrejovi Bakšovi, je v zlom stave. Pán Bakša si ho doteraz opravoval sám, ale zdravotné 

dôvody mu už nedovolia to urobiť. 

 

Starosta mu odpovedal, že bolo dobrým zvykom, že sami veriaci sa starali o podobné veci... 

Napriek tomu, ak bude na to čas, pokúsime sa to dať opraviť, ale musíme uprednostniť opravy 

 majetku obce. 

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

 

Ing.  Andrea Kováčová, poslankyňa OZ, by chcela vedieť aké plány má obec ešte 

s rekonštrukciou domu smútku. 

 

Starosta ju oboznámil s tým, že na rekonštrukciu domu smútku má obec schválených 

v rozpočte na tento rok ešte 2.000,- Eur. Celkovo máme v pláne urobiť bezbariérový vstup, 

zastrešiť vchod, urobiť nové dvere, opraviť fasádu, vydláždiť schody.... . Niečo z týchto vecí 

urobíme ešte v tomto roku, ostatné dáme do budúcoročného rozpočtu. 

 

Na to zareagoval aj Radovan Séleš, že by bolo dobré urobiť aj bočný vstup so zábradlím 

a zastrešením. 

 

Starosta mu odpovedal, že aj to je v pláne, ale dotáciu na rekonštrukciu domu smútku sme 

nedostali a musíme to riešiť postupne  z vlastných zdrojov. 

 

 „OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“. 
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8.)   Schválenie dodatku č. 1 k VZN č.1/2012 o rozhodovaní o výške 

príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske 

Zalužany 

 
      V tomto bode starosta obce odovzdal slovo ekonómke obce pani Cabanovej. 

 

Ekonómka obce p.Cabanová vysvetlila poslancom OZ  aké sú dôvody schvaľovania dodatku 

č.1 k VZN č.1/2012: 

1.dôvod: výška stravného pre zamestnancov je 2,34 Eur a vo VZN je uvedená suma 2,15 Eur.  

2.dôvod: v MŠ sú deti ktorým rodičia musia nosiť špeciálnu stravu. Túto stravu musia 

kuchárky ohrievať, musia umývať riady aj za týmito deťmi a pod., takže by mali rodičia platiť  

aj za tieto deti príspevok  na režijné náklady vo výške 0,10 Eur za 1 obed. V našej MŠ máme 

zatiaľ jedno takéto dieťa. 

Dodatkom č.1 sa  mení  pôvodné VZN v článku 4, v bode č.3/ , písmeno d/ -  vypúšťa sa 

rozpis výšky stravného pre dospelých stravníkov a mení sa výška stravného na 2,34 Eur. 

Vkladá sa  bod č.8 zákonný zástupca dieťaťa/žiaka/, ktorého zdravotný stav vyžaduje 

podľa ošetrujúceho lekára osobitné stravovanie t.j. donáša hotovú diétnu stravu do 

školskej   jedálne   uhrádza  príspevok  –  režijné   náklady  0,10,- EUR  na  jeden    obed  

(skladovanie, ohrievanie, umývanie, samostatný riad). 

 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie tohto dodatku: 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č.1/2012 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého návrhu (príloha č.1 k 

zápisnici).“ 

 

9.)  Schválenie VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z 

prostriedkov obce Hrnčiarske Zalužany  

 
     V tomto bode vystúpila pani Cabanová ekonómke obce, oboznámila prítomných s tým, že  

toto VZN by sme mali mať schválené, aby kontrolné orgány nespochybnili poskytovanie 

dotácií zo zdrojov obce. 

V zmysle tohto VZN by mali záujmové združenia a občianske spolky na území obce poslať 

žiadosť na obecný úrad do 15. októbra kalendárneho roka. OZ potom o nej rozhodne, 

zapracuje sa  do rozpočtu, urobíme zmluvy kde  budú aj tabuľky ako vyúčtovať dotáciu, mala 

by sa robiť aj kontrolná činnosť. 
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Na to zareagoval starosta obce - vyúčtovanie dotácií v tomto roku bude ešte podľa starých 

pravidiel, toto VZN nadobudne účinnosť až od 1.1.2017. 

Pani Cabanová – poslanci OZ dostali návrh tohto VZN spolu s pozvánkou, takže mali 

možnosť si ho pozrieť.  

V  pôvodnom návrhu VZN  navrhla  ekonómka obce nasledovné zmeny: v časti II, článok 2 , 

bod 1, Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie : právnickým osobám,  vypúšťa sa- 

ktorých zakladateľom je obec, vkladá sa- záujmovým združeniam a občianskym 

spolkom na území obce, aj tým ktoré  nemajú právnu subjektivitu  a vykonávajú 

verejnoprospešnú činnosť. V časti III., v článku 8 sa mení dátum účinnosti VZN od 

1.1.2017. 
 

Po otázkach a pripomienkach dal starosta hlasovať za schválenie tohto VZN: 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
,,OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce 

Hrnčiarske Zalužany, podľa predloženého návrhu s nasledovnými zmenami :   v časti II, 

článok 2 , bod 1, Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie : právnickým osobám,  vypúšťa 

sa- ktorých zakladateľom je obec, vkladá sa- záujmovým združeniam a občianskym 

spolkom na území obce, aj tým ktoré  nemajú právnu subjektivitu  a vykonávajú 

verejnoprospešnú činnosť. V časti III., v článku 8 sa mení dátum účinnosti VZN od 

1.1.2017.( Návrh VZN tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice) 

 

10.) Investičný zámer – výstavba/kúpa nájomných bytov. 

 
    Starosta obce – „v minulosti sme sa už viackrát zaoberali myšlienkou výstavby/ kúpy 

nájomných bytov (ďalej NB). Túto vec si želali aj naši občania v dotazníkovom prieskume, 

pojali sme ju do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) a tento projekt 

sa dostal aj do Akčného plánu rozvoja okresu. 

Podmienky pre financovanie NB sú v tomto období najvhodnejšie a pre žiadateľov z 

najzaostalejších okresov (NZO) by mali byť ešte lepšie. 

Financovanie: byty  - 50 % dotácia, 50 % úver zo ŠFRB,  splácaný z nájomného na 40 rokov , 

infraštruktúra  (prípojky,  prístupová  cesta, parkoviská..): 70 % dotácia, 30 %  vlastné  zdroje. 

Ostatné podmienky:  byty bežného štandardu max.80 m2,  priemer 60 / max. 60 tisíc  na   byt. 

Podľa akčného plánu: by  pomery mali ostať nezmenené, ale úver by mal byť s 0 úrokovou 

sadzbou a projekty NZO by mali byť bodovo zvýhodňované. 

 

U nás som uvažoval s bytovým domom s 12. bytmi vedľa školy, s perspektívou ďalšieho 

vedľa . 

Pri takomto bytovom dome za súčasných podmienok  vychádza cena stavby 446 tisíc Eur + 

technická vybavenosť 50 tisíc Eur. 

Priemerná mesačná splátka za byt by bola  48 € mesačne. 

Žiadosti sa podávajú do 28.2. bežného roka a teda ak sa rozhodneme riešiť tento zámer 

musíme to riešiť veľmi rýchlo – potreba projektu, územného, stavebného konania, 
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vypracovanie žiadosti. Zámerom, je udržať mladých ľudí v obci, resp. prilákať ďalších (dopad 

na podielové dane, MŠ, ZŠ...)“. 

 

Potom dal starosta priestor poslancom, aby sa investičnému zámeru vyjadrili. 

 

O slovo sa prihlásil poslanec OZ Vladimír Ďalog – spomína si keď ešte za bývalého starostu 

obec mala záujem stavať  sociálne byty. Jeho názor je, že mladí ľudia odchádzajú z obce preto  

že nemajú kde pracovať nie preto, že nemajú kde bývať. Obec má rozpracovaných dosť 

projektov, on je proti. Radšej by uvažoval riešiť stavebné pozemky pre mladých ľudí v obci. 

 

Na to tiež zareagoval aj poslanec OZ Ing.Milan Markotán – vidí v iných dedinách , 

napríklad aj Ožďany majú novú ulicu, kde sa stavajú nové rodinné domy. Tiež navrhuje  

vykúpiť pozemky a urobiť jednu novú ulicu, natiahnuť tam vodu, plyn svojpomocne 

napríklad v časti obce  Roveň.  

 

Na ich názory reagoval starosta obce – urobiť novú ulicu so stavebnými pozemkami je 

finančne oveľa náročnejšie ako postaviť nájomné byty, ktorých výstavba je dotovaná.   

Začínajúce mladé rodiny nemajú kde bývať a väčšinou nemajú ani finančné prostriedky na 

výstavbu nových domov. My, ako jediní z akčného plánu rozvoja okresu, chceme riešiť aj 

rodinné domy aj nájomné byty. Budovať s vlastnými ľuďmi vodovod, plyn to nejde, to musia 

robiť odborníci. 

-------- 

Potom dal starosta obce priestor aj prítomným občanom obce, aký majú názor na výstavbu 

sociálnych bytov. 

 

Svoj názor vyjadril pán Erik Séleš – on študuje na VŠ a počúva názory mladých ľudí.  Mladé 

rodiny by si museli zobrať úver na to, aby mohli stavať, dnes je doba neistá , to nie je správna 

cesta. On sa prikláňa k bytovej výstavbe.  Mladí odchádzajú za prácou. Obec by sa  mala 

pokúsiť vytvoriť pracovné príležitosti v obci. V okrese zatraktívniť našu oblasť.  

 

Na tomu starosta obce odpovedal, že v okresoch RS, LC a PT vznikli nejaké nové pracovné 

príležitosti, ale je toho málo. To je problém celého Slovenska.  Akčné plány len čiastočne 

riešia túto situáciu. 

 

Ďalej svoj názor vyjadril aj pán Marek Potocký - najlepšie by bolo zrealizovať aj bytovú 

výstavbu, aj vykúpiť pozemky na  výstavbu rodinných domy, aby si mladí ľudia mohli 

vybrať. Do našej obce by prišli stavať aj ľudia z iných obcí. 

 

Pani Mgr.Elena Sélešová – jej názor je, že čo sa týka našej obce, tu chcú ľudia stavať. Podľa 

jej názoru by sa naplnili aj byty aj stavebné pozemky. Súhlasí s Erikom Sélešom treba 

vytvoriť pracovné príležitosti. 

 

Starosta obce – súhlasí s návrhom pani Sélešovej, ale momentálne nie je žiadny program 

ktorý by podporoval nákup stavebných pozemkov. Tie by sme museli riešiť z vlastných 

finančných prostriedkov, ktorých však nemáme dostatok na takúto veľkú investíciu.  Teraz by 

sme mohli riešiť aspoň bytovú výstavbu. Teraz schvaľujeme len investičný zámer, ak 

neschválime už sa k tomu nevrátime. 

 

Po názoroch, otázkach a pripomienkach dal starosta obce hlasovať za investičný zámer 

výstavby  nájomných bytov: 
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Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 1 

Proti: 3 

Zdržal sa: 1 

,,OZ neschvaľuje zámer výstavby nájomných bytov v obci Hrnčiarske Zalužany, na 

parcelách č. 1017/7, (prípadne 1017/9, 1017/11, 1017/6)“ 

 

AD 11)    Informácia o plnení rozpočtu k 31.8.2016 – p Cabanová 

 

Ekonómka obce pani Cabanová oboznámila prítomných s plnením rozpočtu obce  : 

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2016 : malo by  byť 66% z celoročného: 

Celkové príjmy rozpočtu: 326.589,67 €,  (37,53 %) 

Z toho: 

-  Bežné: 277.504,31 €  (73,30%) 

-  Kapitálové: 2.949,85 €   /predaj pozemkov a  RD Ambruš/ 

 - Finančné: 46.135,51 €  /čerpanie RF 2306,78  a dotácia pre MŠ z roku 2015/ 

Celkové výdavky rozpočtu: 295.709,25 €  (34 %) 

 Z toho: 

-  bežné:  242.584,01 € (69,11%) 

-  kapitálové:  53.125,24 € (10%) 

Rozdiel rozpočtu: prebytok vo výške  30.880,42 € 

Prebytok hospodárenia tvoria hlavne dotácie na školy, nakoľko normatív na august sa čerpá až 

v septembri a ostatné sa ešte dočerpávajú napr. dotácia pre predškolákov, dopravné atď., tento 

rok nám stúpli o niečo aj podielové dane a výdavky budú výraznejšie v septembri, kde sa 

robia rôzne stavebné úpravy, či už okolo MŠ ale aj v budove OU (vedľa pošty). 

Medzi významné položky príjmov patria hlavne podielové dane, ktoré sú plnené na 77,79%, 

miestne dane / pozemky, stavby, za psa a KO/ plnenie na 79,55 %. 

Medzi významné položky výdavkov patria: 

Funkčná klasifikácia: 

01.1.1.  Správa obce čerpanie 37 % 

05.1.0.  Nakladanie z odpadmi 59 % 

09.1.1.1.Materská škola  60,67 %   

09.1.2.1. Základná škola 72 % 

09.5.0  ŠKD 56 % 

09.6.0.1 Školská jedáleň 66 % 

Ostatné položky ako CO, PO, ČOV, ochrana život.prostredia, VO, DS a dotácie pre miestne 

organizácie boli čerpané spolu na 45%. 
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Pán Radovan Séleš mal otázku – z tých 20 %  daní z nehnuteľností, ktoré ešte nie sú 

zaplatené kto je taký najväčší neplatič. 

Odpovedala mu Ing.A.Krajlíková admin.pracovníčka obce – najväčší podiel z tých 20 % 

neuhradených daní má  Poľnohospodárske družstvo v H.Zalužanoch. 

 

,, OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu k 31.8.2016“ 

 

 

AD 12)   Schválenie rozpočtových opatrení  

 

Starosta obce skonštatoval, že našim zámerom v  tomto roku je  ešte urobiť: 

- dokončiť chodník v MŠ, vnútorné práce v kaplnke, čiastočne opraviť priestory vedľa pošty , 

urobiť niečo v dome  smútku (výmena dverí resp.  bezbariérový vstup). Potom odovzal slovo 

ekonómke obce. 

 

Pani Cabanová predniesla prítomným návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2016 : 

V súlade s ustanovením § 14 zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením OZ 

č.4/2016 zo dňa 14.10.2016  vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením : 

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade §14 ods.2 písm. b) 

nasledovne: 

Bežné príjmy :            +      6.400,- Eur 

Kapitálové príjmy :     -  297.240,- Eur 

Bežné výdavky :         +      9.500,- Eur 

Kapitálové výdavky:   -  316.570,- Eur 

 

Potom prečítala prítomným zmeny v rozpočte v jednotlivých položkách rozpočtovej 

klasifikácie, ktoré sú uvedené v prílohe – Rozpočtové opatrenia č.2/2016. 

 

Poslankyňa OZ Ing.Andrea Kováčová mala otázku, či je už vidieť na faktúrach za elektrinu, 

že máme v obci nové verejné osvetlenie – úspornejšie. 

 

Ekonómka pani Cabanová jej odpovedala, že  vzhľadom ku krátkosti času od realizácie to  

zatiaľ  na faktúrach  ani nie je možné  vidieť (preddavkové platby). Prejaviť by sa to malo vo 

vyúčtovaní za rok 2016, ktoré príde v januári budúceho roku.  

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
,,OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.2 podľa priloženého návrhu (príloha č.3 zápisnice)“ 
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 AD 13)    Schválenie žiadostí o dotácie na rok 2017 

 
     V tomto bode starosta obce prečítal žiadosti miestnych organizácií, ktoré si podali žiadosti 

o dotáciu na činnosť na rok 2017. Chýbajú žiadosti Slovenského zväzu telesne postihnutých 

Sušany  a Miestneho spolku Slovenského červeného Kríža.  

 

O slovo sa prihlásila Mgr.Elena Sélešová - ona ako členka červeného kríža by sa chcela 

prihovoriť za MS SČK, že určite aj oni chceli požiadať o dotáciu na činnosť. Pravdepodobne 

predsedkyňa pozabudla na to, že už je termín na podanie tejto žiadosti. Obec môže byť hrdá 

na ich činnosť. Robia to nezištne. Pán starosta vie, aké činnosti vykonávajú pravidelne sa 

zúčastňuje ich zasadnutí. Chcela by v mene ČK poprosiť, aby aj im schválili dotáciu na rok 

2017. 

 

Ekonómka obce pani Cabanová informovala prítomných, že obvolala miestne organizácie, 

aby im pripomenula termín podania žiadosti,  ČK však nekontaktovala. 

 

Starosta obce navrhol, aby sme schválili dotácie pre miestne organizácie vo výške aké im boli 

poskytnuté na minulý rok. Predniesol prítomným návrh na schválenie: 

 

P.č.       Žiadateľ                                           Schválená dotácia       Žiadosť na    

                                                                     na rok 2016                 rok 2017 

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

1. Šachový klub 620 620  

2. FS Hrnčiarka 400 400  

3. Jednota dôchodcov 350 350*  

4. Červený kríž 200 200  

5. Únia žien 50 50*  

6. Zväz protifašistických bojovníkov 70 70  

7. Slov. zväz zdravotne postihnutých 200 200  

8. TJ Slovan Hrnč.Zalužany 5200 5200  

 SPOLU: 7090 7090  

*  Bez konkretizácie požadovanej sumy 
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Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 
 „OZ schvaľuje výšku dotácie pre jednotlivých žiadateľov nasledovne: 

 

P.č. Žiadateľ   Schválená dotácia na rok 2017 

1. Šachový klub          620,- Eur 

2. FS Hrnčiarka         400,- Eur 

3. Jednota dôchodcov         350,- Eur 

4. Červený kríž         200,- Eur 

5. Únia žien           50,- Eur 

6. Zväz protifašistických bojovníkov            70,- Eur  

7. Slov.zväz zdravotne postihnutých         200,- Eur 

8. TJ Slovan H.Zalužany        5200,- Eur  

 Spolu        7090,- Eur 

 

 

 AD14)   Prerokovanie ostatných žiadostí 

 
V tomto bode starosta obce predniesol žiadosti, ktoré prišli do OZ : 

 
1.Žiadosť poločnosti Slovenské lotérie a.s.Bratislava -  o vydanie vyjadrenia k umiestneniu 

zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier v priestoroch objektu Hrnčiarske 

Zalužany, Hlavná  248, Hostinec Malý Paríž, na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

 

Starosta pripomenul prítomným, že pokiaľ nemáme vydané VZN čo zakazuje prevádzkovanie 

hazardných hier, tak im to ani nemôžme neschváliť. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje umiestnenie zariadení  používaných pri  prevádzkovaní videohier 

spoločnosti  SLOVENSKÉ LOTÉRIE, a.s.,  v priestoroch  objektu Hrnčiarske Zalužany, 

Hlavná 248, Hostinec Malý Paríž, na obdobie od 1.1.2017 so 31.12.2017“. 
--------------- 

 

2. Žiadosť spoločnosti SYNOT TIP, a.s., Poprad-Matejovce – o vydanie  vyjadrenia  k 

umiestneniu zariadení  používaných pri  prevádzkovaní videohier, na obdobie roku 2017  v 
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priestoroch  objektu Hostinec Dolná krčma, Hrnčiarske Zalužany 241, 980 12 Hrnčiarske 

Zalužany. 

 

  

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

„OZ schvaľuje umiestnenie zariadení používaných pri  prevádzkovaní videohier  

spoločnosti SYNOT TIP, a.s., Poprad-Matejovce v priestoroch  objektu Hostinec Dolná 

krčma, Hrnčiarske Zalužany 241, 980 12 Hrnčiarske Zalužany na obdobie od 1.1.2017 so 

31.12.2017“. 

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

 

3. Žiadosť spoločnosti SYNOT TIP, a.s., Poprad-Matejovce – o vydanie  súhlasu obce  s 

umiestnením stávkovej kancelárie  v prevádzke Hostinec Dolná krčma, Hrnčiarske 

Zalužany 241, 980 12 Hrnčiarske Zalužany  - bez časového obmedzenia. 

  

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 „OZ schvaľuje umiestnenie stávkovej kancelárie SYNOT TIP, a.s., Poprad-Matejovce  v 

prevádzke Hostinec Dolná krčma, Hrnčiarske Zalužany 241, 980 12 Hrnčiarske Zalužany.“ 

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

 

4. Žiadosť pána Oskara Berkyho staršieho o pridelenie nájomného bytu 

 

Starosta obce prečítal žiadosť pána Oskara Berkyho:   vlastníčka RD č.193 zrušila trvalý 

pobyt pánovi Berkymu, menovaný je t.č. prihlásený na obci H.Zalužany na adrese obecného 

úradu – v súlade so zákonom ako bezdomovec. 

Dočasne sme ho ubytovali v RD č. 239. 

Jedná sa o RD v ktorom býval nebohý Jozef Slanina: súp. č. 239, p.č.89, o výmere 64 m2 – 

takto to je zapísané na LV. Reálne je výmera menšia – je tam kuchyňa a obývacia miestnosť, 

bez vody a elektriny. 

Túto nehnuteľnosť mu starosta dočasne prenechal – do dnešného rozhodnutia OZ. 

Nehnuteľnosť je bez vody a elektriny. Podmienky nájmu : 

– prenájom na dobu určitú  - 1 rok (od 17.10.2016-16.10.2017), 

– prípadné stavebné úpravy môže nájomca realizovať len so súhlasom prenajímateľa, 

– náklady na bežné opravy hradí nájomca, 

– nájomca nemôže dať prenajímanú nehnuteľnosť do prenájmu  tretej osobe, ani v nej 

ubytovať inú osobu, 
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– poplatok za komunálny odpad – platí nájomca, 

– prípadné zmluvy o dodávke el. energie, plynu, vody  uzavrieť vo vlastnom mene a 

platby uhrádzať priamo dodávateľom,   

– nájomné bude splatné  do 15. dňa v mesiaci do pokladne prenajímateľa, 

– prvé nájomné (za mesac október) bude zaplatené pri podpise nájomnej zmluvy, 

výška nájomného: 20,- € mesačne. 

 

Starosta obce dal priestor pánovi Berykmu , aby sa vyjadril k navrhnutým podmienkam nájmu 

a výške nájomného. 

 

Pán Berky súhlasil s podmienkami nájmu aj výškou nájomného. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „ OZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti rodinného domu  vo vlastníctve obce súp. č. 239, 

o výmere 64 m2, zapísanú na LV č. 385, p.č. 89, Oskárovi Berkymu nar.   9.4.1965, na dobu 

určitú za nasledovných podmienok: 

– prenájom na dobu určitú  - 1 rok (od 17.10.2016-16.10.2017), 

– prípadné stavebné úpravy môže nájomca realizovať len so súhlasom prenajímateľa, 

– náklady na bežné opravy hradí nájomca, 

– nájomca nemôže dať prenajímanú nehnuteľnosť do prenájmu  tretej osobe, ani v 

nej ubytovať inú osobu, 

– poplatok za komunálny odpad – platí nájomca, 

– prípadné zmluvy o dodávke el. energie, plynu, vody  uzavrrieť vo vlastnom mene a 

platby uhrádzať priamo dodávateľom,   

– nájomné bude splatné  do 15. dňa v mesiaci do pokladnne prenajímateľa, 

– prvé nájomné (za mesac október) bude zaplatené pri podpise nájomnej zmluvy. 

– výška nájomného: 20€ mesačne. “ 

 

AD15)  Rôzne 

 
Starosta obce informoval prítomných  o stave rozpracovaných projektov: 

 

1.“Stacionár : 

Pôvodne mal byť postup nasledovný: 

- zmena  účelu využitia stavby, 

- uzavretie nájomnej zmluvy, 

- registrácia prevádzky na VÚC do 25.9.2016, 

- žiadosť na ministerstvo PSVaR do 30.9., 

- rozhodnutie o žiadosti, 

- verejné obstarávanie + úver, 
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- stavebné práce. 

Z našej strany bolo všetko stihnuté v termíne (7.9.2016), ale návrh nájomnej zmluvy nám 

nebol doručený do 25.9.2016 a pri tom by to muselo schvaľovať OZ, čo by sa nedalo stihnúť. 

Preto som zastavil pokračovanie tohto projektu a môžeme sa k nemu na budúci rok vrátiť. 

Vtedy už budeme mať informácie z Málinca a H.Vsi, kde by mali byť stacionáre spustené 

(nízka investičná potreba). 

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

2. Žiadosť na Envirofond kanalizácia 

Tak ako každý rok aj teraz sa ideme pokúsiť o získanie dotácie na dokončenie 1. etapy 

kanalizácie – je potrebné ju podať do 31.10.2016  - potrebujem súhlas OZ. 

Rozpočet:  188 670,53 

Dotácia:   179 237 

Spoluúčasť: 9 433,53 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2017 na 

budovanie (rozšírenie)kanalizácie vo výške 179 237,-€. OZ zároveň schvaľuje spoluúčasť 

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

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

4. SPF odkúpenie parcely  - bytová výstavba 

Na Pažiti, kde prebieha IBV je nevysporiadaná 1 parcela – v k.ú. Sušany na hranici časť  

bývalého potoka, ktorú je potrebné vysporiadať, lebo spôsobuje problémy pri prípadnom 

predaji stavebných pozemkov. Jedná sa o parcelu EKN 2329/1 o výmere 580m2. Parcela je vo 

vlastníctve SR a spravuje ju SPF. 

Starosta sa opýtal Ing.Milana Markotána bývalého starostu obce – obdobne bola na strane HZ 

parcela 1037, ktorá je vo vlastníctve obce – akým spôsobom došlo k jej prevodu. 

 

Ing.M.Markotán mu odpovedal, že si to už presne nepamätá, pravdepodobne bola odkúpená 

od okresného úradu. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

„OZ schvaľuje kúpu pozemku nachádzajúceho  sa v k.ú  Sušany, evidovaného na LV č.877, 

p.č. 2329/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 580m2“. 

--------------- 
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5. Akčný plán rozvoja okresu 

Výsledok: 

– celková schválená suma na 5 rokov: 98 784 tis EUR, 

–  musí sa vytvoriť: 750 pracovných miest (hlavne v priemyselných parkoch na báze 

bývalých sklární v Poltári a Utekáči), 

regionálny príspevok: 2 826 tis. EUR, 

- nesprávna interpretácia – istý je len RP, zvyšok sú eurofondy, kde musia byť najprv výzvy a 

nastavené zvýhodnenie zámerov z NRO, 

 

Zaradené zámery podnikateľov z našej obce: 

1. ŠAMOTKA – inovácie  technológie výroby a zvýšenie kapacity výrobných priestorov 

50.000€. 

2. R.Séleš – RASEL – keramická výroba 200 000€. 

3. KOVOS – zakúpenie technológie na výrobu zrubových domov – 110 000€. 

4. P.Bolha – rekonštrukcia kúpaliska Vápno – 200 000€. 

5. D. Bakšová – zakúpenie keramickej pece+ rekonštrukcia dielne – 10000€  

Spolu: 570 tis. 

 

Zaradené zámery obce: 

1. Vytvorenie sociálneho podniku so stavebným zameraním: 150 tis.* 

2. Zriadenie denného stacionára: 60 tis. 

3. Individuálna bytová výstavba: 500 tis. 

4. Výstavba 12 bytového nájomného domu: 800 tis. 

5. Rekonštrukcia miestnych  komunikácii a chodníkov: 350 tis. 

6. Rekonštrukcia budovy OÚ: 370 tis. 

7. Rekonštrukcia budovy KD + prístavby: 220 tis. 

8. Rekonštrukcia a vybavenie hasičskej zbrojnice: 100 tis. 

9. Dokončenie 1. etapy odkanalizovania obce:179 tis. 

10. Zníženie en. náročnosti budovy ZŠ: 92 tis. 

11. Zníženie en. náročnosti budovy MŠ: 235 tis. 

      Spolu:  2 686 tis. 

 

Sociálne podniky: 

– zámer nahradiť terajšie zamestnávanie cez UPSVaR, 

– 5 pracovných miest, 

– vybavenie podniku technikou, prístrojmi 150 tis.EUR za 5 rokov, 

– udržateľnosť 5 rokov, 

– školenie budúci týždeň. 

  

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

6. Žiadosti o dotácie (MŠ, KD, cesty) 

- Dotácia na cesty z PRV – 99 tis.  zatiaľ nerozhodnuté. 

- Dotácia na MŠ  - 223 tis.  - rozhodnúť sa má v priebehu mesiaca. 

- Dotácia na KD – 150 tis.  - výzva zrušená, predpoklad vypísania novej výzvy. 

 

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

7. Návrhy na zaradenie do rozpočtu na rok 2017 

-   oprava strechy OÚ so zateplením, fatrafol, výmena odkvapov....  - 25 000, 

- dom smútku: bezbariérový vstup, prekrytie časti schodišťa a bočného výklenku, obloženie 

schodišťa  6-7000€, 
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- oprava chodníka v časti obce Konopište – 10 000€, 

+ projekty MŠ, KD, cesty.  

 

Starosta vyzval poslancov na predloženie ich návrhov investícii do budúcoročného 

rozpočtu: 

 

Poslanec OZ Radovan Séleš , mal otázku na starostu obce – ten polder v časti obce Kederka 

na zachytávanie vody je malý. Bolo by potrebné urobiť veľký 3 metre vysoký. 

 

Starosta mu odpovedal, že SVP   má projekt na veľký polder a financovanie z eurofondov. 

Okres Poltár však bol údajne vyradený z protipovodňových opatrení. V prípade schválenia 

projektu by bolo by potrebné vykúpiť pozemky.  

 

Na to reagoval Ing.Milan Markotán poslanec OZ, že to bude ťažké lebo sú tam vlastníci, 

ktorí nechcú predať pozemky. 

 

Poslanci OZ nemali žiadne ďalšie návrhy. 

 

 

D16)  Diskusia 

 

 
Pán Vladimír Ďalog poslanec OZ , by sa chcel vrátiť k téme rekonštrukcia Kultúrneho domu.  

 

Starosta mu dal k nahliadnutiu kúpnu zmluvu, v nej sa píše, že zmluvu je možné  zrušiť ak 

kupujúci nezíska finančné prostriedky z dotácie. 

 

Kontrolór obce Ivan Pilčík navrhol, že treba dodatkom vypustiť ten bod, kde sa  hovorí 

o ďalších splátkach. 

 

Ing.Milan Markotán - treba urobiť dodatok, lebo tam už mala ísť ďalšia splátka. Predávajúci 

by mohol budovu kultúrneho domu predať aj niekomu inému za viac peňazí. 

 

Ing.Andrea Kováčová informovala prítomných, že keď je dohoda medzi kupujúcim 

a predávajúcim tak sa urobí nová kúpno-predajná zmluva za nových podmienok. 

 

Starosta obce navrhol, aby pán Ďalog spolu s kontrolórom obce pánom Ivanom Pilčíkom 

navrhli zmenu kúpnej zmluvy dodatkom. 

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

 

V tomto bode starosta obce prečítal prítomným, žiadosť pána Jána Račáka o výrub 

stromov obcou v parku vedľa ,,Dolnej krčmy“ – ide o vypílenie 3 briez. Pán Račák sa 

nedávno stal majiteľom tejto krčmy a opadávajúce listy z briez  mu upchávajú odkvapy. Už 

raz musel volať plošinu a nechať to vyčistiť- čo nie je lacné. 

 

Starosta informoval poslancov o tom, že vlastníkmi týchto pozemkov sú  Kojnokovci 

(Pochvárovci), obec je len  užívateľ, čo môže spôsobovať problémy. Žiadosť na životné 

prostredie by sme museli dať my so súhlasom vlastníka a museli by sme aj zaplatiť výrub 

stromov. 
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Radovan Séleš navrhol, aby sme vyrúbali len brezy do 5 metrov od budovy – to sú dve brezy. 

Ostatné treba nechať stáť. 

 

Občan, pán Erik Séleš,   sa prihlásil o slovo- on má blízky vzťah k stromom – staré brezy sú 

málokde  a dávajú nádych nejakej histórie parku. 

 

Vladimír Ďalog navrhol odročiť prejednanie tejto žiadosti kvôli nedostatku informácií na 

budúce zasadnutie  OZ. 

 

,, OZ odročuje  žiadosť pána Račáka o výrob stromov v parku kvôli nedostatku informácií 

a stanovísk k rozhodnutiu na budúce zasadnutie OZ“ 

 

AD 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 9.12.2016. 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Rastislav Bolha 

Vladimír Ďalog 

 

 

 

 

            Ing. Branislav Nociar 

                                                       starosta obce     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19  

 

 

  Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

Uznesenie č. 4 / 2016 (11/2014 -2018) 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo 

dňa 14.10.2016 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 22.7.2016. 

       2.  Správu o činnosti obecného úradu . 

  3.  Interpelácie poslancov. 

  4.  Informáciu o plnení rozpočtu obce  k 31.8.2016. 

 

 

B/  Schvaľuje : 
 

   1.Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

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

 

 

2. Dodatok č.1 k VZN č.1/2012 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého návrhu (príloha č.1 k 

zápisnici).“ 

 

Dátum..........................................                      Podpis.................................................  

 

3. VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Hrnčiarske 

Zalužany, podľa predloženého návrhu s nasledovnými zmenami :   v časti II, článok 2 

, bod 1, Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie : právnickým osobám,  vypúšťa 

sa- ktorých zakladateľom je obec, vkladá sa- záujmovým združeniam a občianskym 

spolkom na území obce, aj tým ktoré  nemajú právnu subjektivitu  a vykonávajú 

verejnoprospešnú činnosť. V časti III., v článku 8 sa mení dátum účinnosti VZN od 

1.1.2017.( Návrh VZN tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice) 

 

Dátum ...........................................                 Podpis.................................................... 

 

4.  Rozpočtové opatrenia č.2 podľa priloženého návrhu (príloha č. 3 zápisnice)“ 

 
      Dátum: ..........................................                 Podpis: ..................................................  
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5. Výšku dotácie  na rok 2017 pre jednotlivých žiadateľov nasledovne: 

 

P.č. Žiadateľ   Schválená dotácia na rok 2017 

1. Šachový klub          620,- Eur 

2. FS Hrnčiarka         400,- Eur 

3. Jednota dôchodcov         350,- Eur 

4. Červený kríž         200,- Eur 

5. Únia žien           50,- Eur 

6. Zväz protifašistických bojovníkov            70,- Eur  

7. Slov.zväz zdravotne postihnutých         200,- Eur 

8. TJ Slovan H.Zalužany        5200,- Eur  

 Spolu        7090,- Eur 

 

 

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

 

 

6.  Umiestnenie zariadení  používaných pri  prevádzkovaní videohier spoločnosti  

SLOVENSKÉ LOTÉRIE, a.s.,  v priestoroch  objektu Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 

248, Hostinec Malý Paríž, na obdobie od 1.1.2017 so 31.12.2017. 

 

 

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

 

 

7.  Umiestnenie zariadení používaných pri  prevádzkovaní videohier  spoločnosti 

SYNOT TIP, a.s., Poprad-Matejovce v priestoroch  objektu Hostinec Dolná krčma, 

Hrnčiarske Zalužany 241, 980 12 Hrnčiarske Zalužany na obdobie od 1.1.2017 so 

31.12.2017.  

 

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

 

8. Umiestnenie stávkovej kancelárie SYNOT TIP, a.s., Poprad-Matejovce  v prevádzke      

Hostinec Dolná krčma, Hrnčiarske Zalužany 241, 980 12 Hrnčiarske Zalužany. 

 

 

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

 

9. Prenájom nehnuteľnosti rodinného domu  vo vlastníctve obce súp. č. 239, o výmere 64 

m2, zapísanú na LV č. 385, p.č. 89, Oskárovi Berkymu nar.   9.4.1965, na dobu určitú za 

nasledovných podmienok: 

– prenájom na dobu určitú  - 1 rok (od 17.10.2016-16.10.2017), 

– prípadné stavebné úpravy môže nájomca realizovať len so súhlasom 

prenajímateľa, 

– náklady na bežné opravy hradí nájomca, 

– nájomca nemôže dať prenajímanú nehnuteľnosť do prenájmu  tretej osobe, ani v 

nej ubytovať inú osobu, 

– poplatok za komunálny odpad – platí nájomca, 
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– prípadné zmluvy o dodávke el. energie, plynu, vody  uzavrieť vo vlastnom mene a 

platby uhrádzať priamo dodávateľom,   

– nájomné bude splatné  do 15. dňa v mesiaci do pokladnne prenajímateľa, 

– prvé nájomné (za mesac október) bude zaplatené pri podpise nájomnej zmluvy, 

– výška nájomného: 20€ mesačne. “ 

 

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

 

 

10. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2017 na budovanie 

(rozšírenie)kanalizácie vo výške 179 237,-€. OZ zároveň schvaľuje spoluúčasť 

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

  

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

 

11. Kúpu pozemku nachádzajúceho  sa v k.ú  Sušany, evidovaného na LV č.877, p.č. 

2329/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 580m2. 

 

 

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

  

 

 

C/ Neschvaľuje : 
 

1.  Zámer výstavby nájomných bytov v obci Hrnčiarske Zalužany, na parcelách č. 

1017/7, (prípadne 1017/9, 1017/11, 1017/6).“ 

 

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

  

 

 

D/ Odročuje : 
 

2. Žiadosť pána Račáka o výrub stromov v parku kvôli nedostatku informácií 

a stanovísk k rozhodnutiu na budúce zasadnutie OZ“ 

 

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

  

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Branislav Nociar 

             starosta obce     

 


