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    Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  5/2016 (12/2014-2018) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  09.12.2016, o 17,00 hodine, v zasadačke    Obecného   úradu v 

Hrnčiarskych Zalužanoch 

 

Prítomní: 
Ing. Branislav Nociar – starosta obce, 

Martina Cabanová – ekonómka, 

Ing.Agáta Krajlíková- administratívna pracovníčka obce. 

 

Poslanci: 
Rastislav Bolha, 

Vladimír Ďalog, 

Ing. Andrea Kováčová, 

Ing.Milan Markotán, 

Katarína Peržeľová 

Radovan Séleš, 

Peter Szöke, 

 

Ospravedlnení: 

Ivan Pilčík – kontrolór obce  

 

Hostia: 

Mikuláš Kováč, 

Marek Potocký. 

 

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 6, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať 

a uznášať sa.  Pán Vladimír  Ďalog sa dostavil od bodu 6.Správa o činnosti OZ, takže od tohto 

bodu prítomných 7 poslancov. Neprítomný bol Ivan Pilčík – kontrolór obce, ktorý sa 

ospravedlnil.  

 

Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

2.)  Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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Za zapisovateľku: pracovníčku OÚ p. Ing. Agátu Krajlíkovú. 

Za overovateľov: p. Katarínu Peržeľovú a p. Petra Szӧkeho. 

 
 

 
     Starosta obce predniesol prítomným program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Hrnčiarske Zalužany  9.12.2016: 

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 14.10.2016. 

6.  Správa o činnosti obecného úradu, zhodnotenie roku 2016. 

7.  Interpelácie poslancov. 

8. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce č. 03/2016 o dani z nehnuteľností, 

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

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

Zalužany na rok 2017. 

9.  Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov. 

10.Schválenie rozpočtu obce na rok 2017. 

11.Schválenie smernice č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne 

dostupných podlimitných zákaziek v obci  Hrnčiarske Zalužany. 

12. Prerokovanie žiadostí. 

13. Určenie platu starostu . 

14. Rôzne. 

15. Diskusia. 

16. 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: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“. 

 

 

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ  
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5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa   14.10.2016  

 

Starosta obce predniesol prítomným plnenie uznesení z minulého zasadnutia OZ : 

„Bod B/2 – schválený  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  - zákonným spôsobom zverejnený, účinnosť 

nadobudol dňa. 1.11.2016 a postupujeme podľa neho. 

 

Bod  B/3 – schválené VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce 

Hrnčiarske Zalužany - bol zverejnený zákonným spôsobom, účinnosť nadobudne dňa. 

1.1.2017 – dotácie v r.2017 budú poskytované podľa neho. 

 

Bod B/4   – schválené Rozpočtové opatrenie č.2  - zapracované do rozpočtu, postupujeme 

podľa neho. 

 

Bod  B/5 – schválené dotácie pre rok 2017 – oznámené žiadateľom, zapracované do návrhu 

rozpočtu na rok 2017, ktorý budeme schvaľovať na tomto OZ. 

 

Bod B/6,7,8 - schválené umiestnenie videohier a stávkovej kancelárie  v  miestnych 

pohostinstvách – oznámené žiadateľom. 

 

Bod B/9 – schválený prenájom nehnuteľnosti -  rodinného domu vo vlastníctve obce súp. č. 

239, Oskárovi Berkymu, na dobu určitú za schválených podmienok prenájmu – na obdobie od 

17.10.2016-16.10.2017 – zmluva je podpísaná,  nájomné vyplatené  a nájomca v 

nehnuteľnosti býva. 

 

Bod B/10 – schválené podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2017 na 

budovanie (rozšírenie)kanalizácie vo výške 179 237,-€ - žiadosť bola podaná dňa  26.10.2016 

(termín do 31.10). 

 

Bod B/11 – schválená kúpa 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 – žiadosť 

bola poslaná na Slovenský pozemkový fond. 

 

Bod C/1 – neschválený zámer výstavby nájomných bytov v obci -  na základe rozhodnutia 

OZ som zastavil práce na príprave projektu. 

 

Bod D/1 -  odročená žiadosť p. Račáka o výrub stromov -  zistil som informácie od OÚŽP a 

Štátnej ochrany prírody a budeme sa ňou dnes zaoberať“. 

 

„OZ  konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 14.10.2016 boli splnené.“ 

 

 

6.)   Správa o činnosti obecného úradu, zhodnotenie roku 2016  

 

     Starosta podal správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ:  
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a) Opravy  a kúpa majetku: 

 

- „Dokončili sme   opravu chodníka v MŠ -  predná a bočná časť po bezbariérový prístup 

v zadnej časti – v budúcnosti by sme  v oprave zvyšných častí  radi pokračovali, 

-  v rámci opráv budov sme začali s klampiarskymi prácami na budove OÚ (oprava tečúcich 

odkvapov), MŠ (oprava atiky, nové odkvapy na strieškach pri vchodoch),  šatne TJ  (výmena 

odkvapu v zadnej časti, úprava strechy na tribúne..), 

-  začali sme s opravou priestorov vedľa pošty– objednali sme nové dvere s nadsvetlíkom a 

zadné okno, teraz prebiehajú elektrikárske práce, oprava stien, 

-  do domu smútku sme objednali nové dvere (3ks) a jedno okno, s tým, že v budúcom roku 

sme navrhli do rozpočtu sumu 5000€ na ďalšie úpravy schodište, (striešky, zábradlie, bez 

bariérový vstup....), 

-  za výraznej pomoci Mikyho Kováča sme urobili 12 nových vianočných svetelných výzdob 

(nakúpili sme len materiál urobili rámiky, on namontoval ledkové pásiky). Naozaj mu chcem  

úprimne poďakovať, lebo strávil pri tom  veľa času, pričom odmietol akúkoľvek odmenu, 

-  kúpili sme nových 50 ks čalúnených stoličiek bordovej farby do sály OÚ. Tie v espresse už 

nie sú dôstojné na oslavy, kary. Tak sme ich premiestnili sem do sály a spolu s dokúpenými 

nahradíme staré drevené, ktoré sú už vo veľmi zlom stave. Do  espressa by sme ešte radi kúpili 

nové, ale tam  to presahuje 1000€ a potrebujeme na to Váš súhlas (v bode rôzne). 

 

b) Mikuláš 2016 -  spolu so ZŠ a MŠ sme dňa 2.12.2016 spoluorganizovali  Mikulášsky 

večierok. Aj tu by som rád poďakoval ZŠ a MŠ za krásny program,  Petrovi Talánovi za to, že 

už niekoľkýkrát nezištne daroval obci vianočný stromček. 

 

c) Žiadosti o dotácie 
- V októbri sme podali 2 žiadosti o dotácie, okrem už spomenutej na kanalizáciu, aj žiadosť 

na BBSK na Hrnčiarske slávnosti 2017. 

 

d) Rokovanie o dodatku ku kúpno-predajnej zmluve na kultúrny dom  - v bode rôzne. 

 

e) KZ Parobek, Kemeníková – 18.10 už podpísala zmluvu aj slečna Kemeníková a požiadali 

sme kataster o vykonanie prevodu. 

 

f) Archívne práce – keďže  sme od roku 2007 nevykonali vyraďovanie dokumentov, ako aj 

zakladanie  dokumentácie, nastal čas, aby sme dali do poriadku aj tieto veci. Časť  urobíme v 

tomto roku a v budúcom roku by sme s tým mali pokračovať ( pri dostatku zdrojov). 

 

g) Dar od firmy Electrolux – firmu Electrolux sme požiadali o darovanie spotrebičov pre 

potreby Šj a MŠ (ponorný mixér, chladnička, umývačka riadu, vysávač). Firma nám vyšla v 

ústrety a žiadané spotrebiče v hodnote 1.100€ nám darovala (len ich treba doviezť z Lozorna). 

V mene obce chcem srdečne poďakovať vtedajšiemu GR firmy Ing. Jurajovi Nociarovi za  tento 

hodnotný dar. 

 

i) Cesta na salaš – navozili v spolupráci s PD 4 fúry „šotoliny - ešte ich rozhrnieme. 
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Rok 2016 

 

I.Z vlastných zdrojov: 

a) Opravy a rekonštrukcie: 

- výmena  2 vonkajších dverí a okna na budove TJ; 

- vyrobili sme si 12 ks vianočného osvetlenia (materiál 603,81€), 

- v budove OÚ sme urobili kuchynku + 2 okná, priečka WC (materiál:960,70€), zakúpili 

kuchynskú linku (313€); 

- vybudovali sme  35 kanalizačných prípojok; 

- zafinancovali sme spoluúčasť na rozšírení kapacity MŠ (2368,42€) +  nákup vybavenia k 

rozšíreniu MŠ  (3 725,92€)+ dovybavenie kuchyne (370,88€); 

 - oprava vchodu a chodníka v MŠ (1.628,55€); 

 - začatie opráv domu smútku  (3xdvere a okno:2.397€) 

 - opravy  miestností vedľa pošty (stav. mat 143,17€; dvere s nadsvetlíkom a okno 1542,64€), 

 - kúpa dverí do  espressa (1009€); 

 - spoluúčasť pri rekonštrukcii verejného osvetlenia (4 .722,56 €), 

 - opravy odkvapov atík  a kúpa nových odkvapov (MŠ) 

 

Spolu  na opravy a rekonštrukcie:    19. 785,65 Eur. 

 

b) Kúpa náradia a vybavenia: 

 

 kúpa krovinorezu (829€); pivné sety (stôl+ 2x lavica:  734,44€); obrusy 17 ks(230€); altánky 

na slávnosti(540€); zváračka plastov(35€); závitnica(36€);prietokový ohrievač (kuchynka 

110,94€); uhlová brúska (123,41€); fotoaparát Canon (231,89); záložné zdroje k PC (5 ks 

215€); manuálny zametač (115,90€); búracie kladivo (159,90€); šachové hodiny (2 ks 120€); 

tlakový čistič (54,99€); dvere kuchynka, wc (119€); stoličky do sály (50ks - 995€). 

 

Náradie a vybavenie spolu: 4 650,47 Eur. 

 

Spolu z vlastných zdrojov : 24 436,12,- Eur . 

 

II. Cudzie zdroje: 

a) Zamestnávanie: 

-  1.11.-31.7.2016 § 54– 2 zamestnanci Parobek,  F. Vargic 

- 1.1-30.6 - § 54 Cibuľa (Konský) 

- 1.1-30.9. - § 50 j – Šustek 

- 1.4 – 31.12.2019 – TSP  Libiaková, 

- 1.5-31.12.2016 - § 50j – 2 zamestnanci  M.Vargic, D.Oláh 

 

+  dobrovoľnícka činnosť  4 zamestnanci(Szokeová, Libiaková, Vrábľová, Vrbiňáková)+ 

abs.prax 1 (H.Parobeková) 

Spolu 12 zamestnancov 

Na ich zamestnávanie sme na tento rok získali zdroje vo výške:29.711,-€ 

(TSP –7931,28€, §54 –12 725,76 § 50j – 8 655,16€) 

 

b) Získané dotácie 

– BBSK 1500€ 
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c) Dary: 

– 2x dvere na budovu TJ (cca 600€); 

– pamätná tabuľa (cca 900€) 

– spotrebiče pre MŠ a ŠJ – 1.075€ 

  

 Dary spolu: 2.575€ 
 

Spolu získané cudzie zdroje : 33.786 Eur 

 

d) Využité dotácie: Projekty schválené v r. 2015, realizované v r.2016: 

- Rozšírenie kapacity MŠ-  dotácia 45000€ + spoluúčasť 2368,42, t..j 47 368,42 €. 

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia -dotácia 89 722,86€ + spoluúčasť 4 .722,56.  

Spolu:  94 445,42 €. 

 

Spolu využité dotácie: 134.722,86€ 

 

Cudzie zdroje spolu : 168.850,86 Eur 

 

Na rozvoj ( vlastné a cudzie zdroje)  193.286, 98 Eur. 

 

 

Kultúra - spoluorganizácia a organizácia nasledovných podujatí: 

– Vatra oslobodenia (6.5); 

– Odhalenie pamätnej tabule padlým v svetových vojnách (6.5.); 

– Medzinárodný šachový turnaj (21.5); 

– Hrnčiarske slávnosti – (12.8); 

– Mikulášsky večierok (2.12); 

– Silvestrovská zábava, novoročný ohňostroj (31.12.). 

 

Iné činnosti: 

a) Vysporiadavanie pozemkov parkoch: 

– SPF – žiadosť o dokup 197/1 (720m2), 125(267m2) , 140/1 (163 m2), a 112 (169m2) 

– odkup – Bukovský, Vojteková(fontána) – p.č.160 (259m2), 161 (327m2) - 586€ 

– bezodplatný prevod: * Repkovci - 202/1(115m2), 206/2(186 m2) 

                                              * Sýkorovci -177(224m2), 178(324m2) 

Vysporiadané celkom  1 435. m2, v riešení SPF 1.319 m2. 

 

b) Odkup iných pozemkov: 

– MUDr. Sýkora – pod cestou – 192 m2 (p.č. 113/5), -  192€ 

– Slížik – obecný chodník  26 m2 (474/2) – 30€ 

– Parobek, Kemeníková – vedľa školy 861m2 (1017/7) -1291,50€ 

Nákupy pozemkov spolu  1.079m2 

 

c) Podané žiadosti o dotácie: 

- PRV kultúrny dom(148 201,78)  - zrušená výzva, bude vypísaná nová, 

- TSP – schválená, 

- kamerový systém pokračovanie( 13 100)- ešte nerozhodnuté, 

-  PRV cesty (99 802,31) – nerozhodnuté, 

- ŽP – energetická účinnosť budov MŠ (223 000) – nerozhodnuté; 
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- MF SR – oprava a rekonštrukcia DS (13 500) – neschválená, 

- Kanalizácia (179 000) –  v r.2016 neschválená, r.2017 – nerozhodnuté, 

 - BBSK – slávnosti (3.000)  – v r.2017. 

 

e) Schválené predpisy:   

 

- VZN 01/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

- VZN 02/2016 – o podmienkach poskytovania dotácii v obci 

+ 

- dnešné VZN 03/2016 – o miestnych daniach 

- Smernica č.1/2016 – o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou. 

 

Po mimoriadne úspešnom minulom roku z pohľadu získavania dotácii, bol tento rok význačný 

vysokou aktivitou z pohľadu počtu podaných  žiadostí o dotácie. Úspešnosť je však zatiaľ 

nízka, pričom niektoré žiadosti sú ešte nerozhodnuté. Nemenej dôležitou a obtiažnou činnosťou 

je však aj využitie schválených dotácii, kde sa nám v tomto roku podarilo realizovať 2 veľké 

projekty: rozšírenie kapacity MŠ a rekonštrukcia verejného osvetlenia.... 

Čiže z môjho pohľadu relatívna spokojnosť“. 

 

„ OZ berie na vedomie  správu o činnosti obecného úradu a zhodnotenie roku 2016“ 

 

     

7.)  Interpelácie poslancov 

 

 V tomto bode dal starosta obce priestor prítomným poslancom na ich interpelácie. 

 

O slovo sa prihlásil Vladimír Ďalog, poslanec OZ– mal otázku na starostu obce, aký bol 

technický problém z verejným osvetlením – nesvietilo osvetlenie od parku až po Šamotku. 

 

Starosta  mu odpovedal, že osvetlenie dobre svietilo, ale potom prišli napojiť nové rozvádzače 

a vznikol problém.  Potom vymenili istič, osvetlenie znova svietilo, ale len do večera potom 

znova  vypadlo.  Nakoniec  technik z montážnej firmy zistil, že jedno svetlo bolo opačne 

zapojené - to spôsobilo, že jedna tretina osvetlenia vypadla. Už sa to opravilo – osvetlenie svieti. 

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

  

Ďalej sa v tomto bode o slovo prihlásil Peter Szӧke poslanec OZ – opýtal sa starostu obce, 

prečo z čističky odpadových vôd je cítiť veľmi nepríjemný zápach -v určitých hodinách hlavne 

večer. 

Katarína Peržeľová, poslankyňa OZ tiež tlmočila sťažnosti od občanov, ktorí bývajú 

v blízkosti čističky, že čistička zapácha a je hlučná. 

 

Starosta obce im na to odpovedal, že na čističku (ČOV) je napojených viac domácností ako 

v minulosti, čo mohlo spôsobiť zintenzívnenie zápachu a aj častejšie zapínanie čerpadiel. Jedna 

časť bola otvorená, ale už sme ju prekryli poklopmi, takže verím, že zápach už zrejme nebude 

výrazný. Ale vždy je to ČOV, takže určitý zápach tam prirodzene musí byť.   

 

Na to reagoval  Ing. Milan Markotán, poslanec OZ, že keď je tlaková níž tak čističky smrdia, 

nepomôže ani poklop. Čističku chceli umiestniť ďalej, ale pozemky sa nedali vysporiadať. 
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Starosta ho doplnil, že v danej lokalite pôvodne nebola plánovaná výstavba rodinných domov, 

pričom niektoré sú v ochrannom pásme ČOV. Ale najprv tam bola ČOV a až potom rodinné 

domy, čiže stavebníci mali vedieť  v akej lokalite kupujú stavebné pozemky...  

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

Peter Szӧke sa opýtal starostu, či vie že pri ,, Harasti“ sa znova vyvážajú smeti, je ich tam veľa. 

Predtým tam boli tabuľky so zákazom sypania smetí – už nie sú. Mal návrh, či by sme tam 

nemohli dať fotopascu. 

 

Starosta mu odpovedal, že tabuľky tam boli (zrejme ich niekto zlikvidoval), tie môžeme znova 

dať, taktiež fotopascu. Ale pravdepodobne to nepomôže. Nápomocný by mohol byť kamerový 

systém..... 

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

 

Rastislav Bolha, poslanec OZ, mal otázku na starostu obce – či sa už začalo nejaké čistenie 

potoka.  

 

Starosta mu odpovedal, že písomne požiadal (vrátane fotodokumentácie) riaditeľa správy 

povodia Horného Ipľa, o vyčistenie koryta potoka Suchá, ako aj Zalužianskeho potoka. Máme 

zatiaľ ústny prísľub, že to budú komplexne riešiť v budúcom roku; počkáme si však na písomnú 

odpoveď. Ale aj podľa jeho informácii, začali s niektorými akútnymi prácami  už tento mesiac. 

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

 

Rastislav Bolha, mal ďalšiu otázku, či sa už začala budovať cyklotrasa. 

 

Starosta mu odpovedal, že v médiách prebehlo, že od Poltára po H.Ves sa má začať s jej 

budovaním ešte v tomto roku. Začali s vyrezávaním krovín, pričom stavebné práce ešte 

neprebiehajú. 

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

 

Ďalej vystúpil Radovan Séleš, poslanec OZ – vyjadril veľké poďakovanie pánovi Ing.Jurajovi 

Nociarovi, že vybavil sponzorský dar pre školskú jedáleň a MŠ, elektrospotrebiče – umývačku 

riadu, chladničku, mixér, vysavač. 

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

 

Radovan Séleš ďalej  navrhol, aby sme dali odmenu pánovi Mikulášovi Kováčovi, ktorý 

pomohol pri výrobe nového vianočného  osvetlenia. Je to veľký prínos pre našu obec.  Navrhol 

odmenu vo výške 100,- Eur.  

 

Na to zareagoval Mikuláš Kováč – odmenu odmietol.  

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

 Katarína Peržeľová mala návrh – jej chýba pred kostolom osvetlený vianočný stromček. 

V minulosti  zvykol  byť osvetlený  aj ten.  Keď je osvetlený je to vidieť zďaleka.  

 

Na to jej odpovedal  starosta, že uvažoval o tom, ale stromček pred kostolom je veľký a je ťažko 

umiestniť naň vianočné svetielka – bola by potrebná plošina. V budúcnosti  sa  však skúsime 

nájsť nejaké riešenie. 

 

 „OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“. 
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8.)   Schválenie  všeobecne  záväzného nariadenia obce č. 03/2016  o dani z 

nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné  odpady a o  podmienkach  určovania a  

vyberania  dane  a  miestneho  poplatku  na území  obce Hrnčiarske  

Zalužany na rok 2017.  

 
     Starosta obce skonštatoval, že miestne dane sme nezvyšovali od roku 2012 , napriek tomu, 

že počas krízy (v.r.2011) nám štát zobral dosť vysokú časť podielových daní. Na pôvodnú 

percentuálnu úroveň  (z roku 2010) sa dostali  až v tomto roku. Preto nenavrhujeme ich 

zvyšovanie ani v ďalšom roku. 

Iná situácia je pri poplatkoch za komunálny odpad: tam platí zákonný rámec, že poplatky 

vybraté na tento účel môžu byť použité len naň. Zase naopak, iné zdroje obce by sa nemali 

využívať na platenie nákladov na odpad. V r.2011 poplatky stačili sotva na 40 % úhrady 

nákladov.. 

V r. 2012 sme zvýšili „skokovito“ poplatky z 5 na 8€, s tým, že  postupne v ďalších rokoch 

budeme zvyšovať po 0,50€, až kým nedosiahneme úroveň nákladov. 

V r.2016 sme urobili ďalší menší skok, keď sme zvýšili  o  1,50€, z dôvodu že vývozná 

organizácia zvýšila svoje ceny o 15%. 

Po prepočte nákladov a predpisu poplatku nám vyšlo, že  by boli vyrovnané  keby sme zvýšili  

sumu o 2 € na každého občana. 

V záujme rešpektovania sociálneho aspektu navrhujeme pokračovať v postupnom 

zvyšovaní len o 0,50€, až kým dosiahneme vyrovnanú  bilanciu. Potom starosta obce 

odovzdal slovo Ing.A.Krajlíkovej administratívnej pracovníčke obce. 

 

Ing. A.Krajlíková predniesla prítomným návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

na rok 2017 a o zapracovaných zmenách vo VZN.  

- Zvyšujeme poplatok za vývoz KO na 11,50 Eur na 1 osobu a rok, u dôchodcov nad 62 

rokov je poplatok 8,50 Eur na osobu a rok.   

- Zavádzame v obci množstvový zber na drobné stavebné odpady, sadzba poplatku je 

0,0326 Eur/ kg drobného stavebného odpadu (32,58 Eur za 1 tonu). Poplatok platí 

poplatník iba vtedy, ak drobný stavebný odpad vyprodukuje a odovzdá ho obci. 

Poplatok bude vyrubený podľa množstva stavebného odpadu. 

 

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

 

Peter Szӧke mal otázku – stavebný odpad ako napríklad  staré škridle sme zvykli nasýpať do 

jám na poľných cestách, bude to aj naďalej tak môcť byť. 

 

Starosta mu odpovedal, že z pohľadu zmeny zákona sa berie už aj takýto materiál ako stavebný 

odpad. V takýchto prípadoch je potrebné, aby občan prišiel obecný úrad a my ho usmerníme 

ako má postupovať.. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje VZN č.3/2016 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a 

vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2017, v 

zmysle predloženého návrhu . (Návrh VZN -príloha č.1 zápisnice). 

 

9.)  Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov  

 

     Starosta obce informoval prítomných, že miestne poplatky sme v zásade ponechali na 

pôvodnej úrovni s dvomi výnimkami: 

– za kolotoče zníženie z 34,- € na 0 Eur, 

– prenájom sály na kultúrne vystúpenia z 33,- € na 0,- Eur. 

Dôvodom je  to, že sme radi, keď niekto vôbec  príde s kolotočmi a resp. s kultúrnym 

vystúpením a je obtiažne pýtať za to poplatok. 

Doplnili sme nové poplatky za požičania nakúpených vecí:  

- za zapožičanie veľkého stanu 20 Eur / za 1 deň 

- za zapožičanie malého stanu 10 Eur /za 1 deň  

- za zapožičanie setu 1 stôl + 2 lavice 3 Eurá za 1 set/ deň 

- zapožičanie  zbíjačky( elektric.búracieho kladiva)  25/ Eur za 1 deň, plus vratná 

záloha 50 Eur. 

 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili, prípadne navrhli nejaké 

zmeny. 

 

O slovo sa prihlásil pán Vladimír Ďalog navrhol, aby sme pri zapožičaní zbíjačky stanovili 

nejakú hodinovú sadzbu. 

 

Starosta navrhol, aby sme do návrhu doplnili – pri niekoľko hodinovom  zapožičaní zbíjačky  

(menej ako 1 deň) sa bude platiť alikvotná časť, minimálne však 5 Eur. 

 

Poslanci s jeho návrhom súhlasili. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje sadzby ďalších miestnych poplatkov podľa predloženého návrhu, 

doplnením : pri niekoľkohodinovom zapožičaní zbíjačky ( menej ako 1 deň) sa platí alikvotná 

časť, minimálne 5 ,- Eur.“  (Návrh poplatkov - príloha č.2 zápisnice). 

 

 

10.) Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 
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Starosta obce informoval prítomných, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 sme zohľadnili 

nasledovné údaje: 

– rast miezd zamestnancov o 4%  od 1.1.2017, o 6 %(od septembra) – podľa kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa; 

– investície z vlastných zdrojov: budova OÚ – 3000€ (šachová miestnosť); dom smútku 

(prístrešky, schody, bezbariérový vchod) 5000€; opravy chodníkov-12.000€; strecha so 

zateplením+odkvapy 23.000€, 

– investície z cudzích zdrojov so spoluúčasťou: kanalizácia, MŠ – OPKŽP 

 

Starosta obce odovzdal slova ekonómke obce pani M.Cabanovej. 

 

Ekonómka obce pani M.Cabanová, predniesla prítomným návrh rozpočtu na rok 2017. 

Poslancom bol tento návrh doručený spolu s pozvánkou, takže mali možnosť si ho prečítať.  

 

Príjmy =     844.060,- Eur 

Výdavky = 843.450,- Eur 

HV =              +610,- Eur 
Ekonómka predniesla návrh jednotlivých položiek v časti príjmovej a časti výdavkovej. 

Kapitálové príjmy – vychádzajú z predpokladu, že dostaneme dotáciu na MŠ. 

 

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu rozpočtu na rok 2017 

starosta obce dal hlasovať : 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2017 podľa predloženého návrhu“ ( Návrh rozpočtu 

na rok 2017 - príloha č. 3  zápisnice). 

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

 

Ďalej v tomto bode pre neprítomnosť kontrolóra obce, ekonómka  pani Cabanová predniesla 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Hrnčiarske Zalužany  na rok 

2017. 

 

 „ OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017“( príloha č. 

4 zápisnice). 

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

 

Ekonómka oznámila prítomným, že na dnešnom zasadnutí (ak nechceme účtovať aj 

v programovom rozpočte)  musíme schváliť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, že 

obec nebude účtovať v roku 2017  v programovom rozpočte. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 
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Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

    

 „ OZ schvaľuje že obec nebude v roku 2017 účtovať v programovom rozpočte“. 

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

 

Ekonómka obce prečítala návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2019 v časti príjmovej 

a časti výdavkovej.   

 

,, OZ berie na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2018-2019.“ 

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

 

11.) Schválenie  smernice č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou 

hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek v obci  Hrnčiarske 

Zalužany 

 

       Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom, aké sú dôvody schvaľovania tejto smernice: 

- potreba zmeniť smernicu, lebo sa zmenil zákon: nové limity pre bežne dostupné tovary 

práce a služby, a pre stavebné práce – pozitívne zmeny. 

- Limity priamych zadávaní zákaziek som ponechal na úrovni  starého predpisu.  

Potom starosta prečítal poslancom podstatné ustanovenia smernice postupe pri zadávaní 

zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek 

Starosta dal priestor poslancom, aby sa vyjadrili k návrhu smernice. 

 

Poslanec OZ Vladimír Ďalog, mal otázku, či sú tieto limity stanovené zákonom. 

 

Starosta mu odpovedal, že limity sú v zmysle zákona. 

 

V tomto bode zo zasadnutia OZ odišiel poslanec Ing.Milan Markotán, takže od tohto bodu bolo 

prítomných 6 poslancov. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
„ OZ schvaľuje  smernicu č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a 

bežne dostupných podlimitných zákaziek v obci  Hrnčiarske Zalužany“  (Návrh směrnice - 

príloha č.5 zápisnice). 

 

12.)  Prerokovanie žiadostí. 

 
V tomto bode starosta predniesol odročenú žiadosť pána Račáka s manželkou o výrub 

stromov v parku. 
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     Menovaní žiadali o výrub troch briez pri krčme z dôvodu toho, že lístie im spôsobuje škody 

na majetku. Pozemok na ktorom rastú však nie je obecný, ale obec ako užívateľ  by mala žiadať 

o súhlas s výrubom.  

 

Máme nové informácie: 

-  so žiadosťou o výrub musí súhlasiť (keďže majitelia nežijú a ani nedošlo k dedeniu majetku) 

správca pozemku  - SPF, 

-  požiadal som o odborné stanovisko k zdravotnému stavu Štátnu ochranu prírody, ktorá 

posúdila 11 stromov z obidvoch strán budovy. A odporučili výrub 3 drevín : 1 breza pri altánku 

pri ,,dolnej krčme“ ,   1 brezu a 1 javor z druhej strany  –  dal k nahliadnutiu  nákres. 

Napriek uvedenému je na rozhodnutí OZ, či podáme žiadosť o výrub stromov a v akom rozsahu. 

Je potrebné brať na zreteľ, že náklady bude znášať žiadateľ a bude musieť realizovať náhradnú 

výsadbu (2 násobok vyrúbaných stromov). Obec nedáva súhlas, len žiada o  súhlas s výrubom. 

 

Vladimír Ďalog vyjadril svoj súhlas s výrubom – bývajú veľké búrky, polámané konáre zo 

stromov môžu narobiť škody aj ohroziť občanov.  

 

Radovan Séleš navrhol, aby sme vyrúbali aj stromy na druhej strane, keďže ich ochranári 

navrhli na výrub. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje podanie žiadosti o výrub 5 stromov druh: 4 breza previsnutá a 1 javor, 

nachádzajúcich sa na  pozemku p.č. EKN 168(za predpokladu, že  s ňou bude súhlasiť správca 

uvedeného pozemku – Slovenský pozemkový fond) a na pozemkoch p.č. EKN 169 resp. 178“ . 

  

 

13.) Určenie platu starostu 

 
     V tomto bode vystúpila ekonómka obce M.Cabanová – plat starostu obce v súlade so 

zákonom č. 253/1994, je súčinom priemernej mesačnej mzdy  v národnom hospodárstve na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,65 ( v 

zmysle §4 odst. 1. zákona č.253/1994). Obecné zastupiteľstvo môže zvýšiť tento plat 

rozhodnutím až o 70%.   

      - Do roku 2010  obecné zastupiteľstvo schvaľovalo pred koncom roka ročnú odmenu pre 

starostu obce obyčajne minimálne 10 % 

      - Sadzby boli o 10 % vyššie.   

      Teda po tejto zmene zákona (v r.2011), sa starostovi  už nepriznávali ročné odmeny a minimálny 

plat bol o 10 % nižší. Ďalej bolo potrebné každoročne prerokovávať  jeho mzdu a uvádzať 

presnú výšku v zápisnici. 
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      Ale obecné zastupiteľstvo mohlo zvýšiť mesačný plat starostu obce o nejaké percentá , namiesto 

priznania odmien a kompenzácie zníženia sadzieb mzdy. V posledných rokoch mal starosta 

obce schválené zvýšenie minimálneho platu  o 25% . 

      V tomto roku došlo k ďalšej zmene v zákone: plat už nemusí byť prerokovávaný 

každoročne a neuvádza sa jeho presná výška. Teda dnes by ste mali schvaľovať  mzdu  

(konštrukciu mzdy) starostu v podstate do konca volebného obdobia. Avšak kedykoľvek 

môžete požiadať o prerokovanie jeho zmeny. 

Informatívne terajší plat starostu: priemerná mesačná mzda x 1,65 = minimálny plat starostu  x 

1,25 = terajší plat starostu obce.  

Poslanci dostali priestor na vyjadrenie sa. 

Poslanci po diskusii navrhli určenie  platu starostu na 1,3 násobok  minimálneho platu starostu.     

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,, OZ schvaľuje určenie platu starostu obce v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom 

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

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,65 ( §4 ods. 1 zákona 

č.253/1994) zvýšeného o 30 %.“ 

 

14.)  Rôzne 

 

1.V tomto bode starosta obce informoval poslancov o dodatku č.2 ku kúpno-predajnej 

zmluve (KZ) na kultúrny dom: 

     „Na minulom OZ  zaznela potreba dodatkovania KZ s Vojtekovcami ku kultúrnemu domu. 

Na základe návrhu poslanca Ďaloga a kontrolóra Pilčíka som pripravil znenie uvedeného 

dodatku, ktoré bolo konzultované s právnikom.  Následne som ho prerokoval s predávajúcimi. 

Ich stanovisko je súhlasné s dovetkom, že ich ústretovosť sa ním naplnila a je tu možnosť 

jednostranného odstúpenia od zmluvy z ich strany, bez ohľadu na nami podanú žiadosť o 

dotáciu  a náklady na projektovú dokumentáciu (5.000€).  

Zmenili sme body III. a V“.  Prečítal podmienky v dodatku ku zmluve.  

 

Radovan Séleš mal otázku na starostu obce či by nám neschválili dotáciu na kultúrny dom 

z iného projektu. 

 

Starosta mu odpovedal, že vyjadrenie platobnej agentúry je, že pôvodná výzva bola zrušená 

a bude nahradená novou, pri ktorej môžeme použiť väčšinu dokumentov z pôvodnej žiadosti. 

V prípade neschválenia a vyhlásenia nejakej inej vhodnej výzvy sa tým určite budeme 

zaoberať. 
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Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

,, OZ schvaľuje zmenu Kúpno- predajnej zmluvy na kultúrny dom zo dňa 25.5.2015, formou 

dodatku č.2 (príloha č. 6). 

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

 

2. Odmeny poslancom 

     Starosta obce: „Na dnešnom zasadnutí by sme mali schváliť odmeny poslancom OZ za rok 

2016. V minulom roku boli schválené vo výške 150,- Eur hrubý príjem, podľa reálnych účastí.“  

Dal priestor poslancom na ich návrhy.    

  

O slovo sa hneď na začiatku prihlásil poslanec OZ pán Peter Szӧke a prehlásil, že on sa za 

tento rok vzdáva všetkých odmien. 

  

Poslanci OZ sa vyjadrili, že schvaľovať odmeny sami sebe je dosť ťažké. 

 

Starosta obce povedal, že je to  ošemetná  vec (schvaľovať odmeny sami sebe), ale že čítal 

v jednej publikácii, že kto sa bráni zvyšovaniu mzdy alebo prijatiu odmeny, tak si zrejme 

uvedomuje, že dobre nerobí.... 

 

Poslanec OZ pán Vladimír Ďalog  vyjadril svoj názor – nie je potrebné zvyšovať oproti 

vlaňajšku, sme ohodnotení aj za jednotlivé zasadnutia. On je za schválenie odmien vo výške 

ako za minulý rok 150,- Eur. 

 

Poslanec OZ pán Peter Szӧke, opätovne prehlásil, že on sa vzdáva všetkých odmien aj za 

zasadnutia aj ročnej odmeny, aby to zapisovateľka dala do zápisu. 

 

Starosta mu na to odpovedal, pokiaľ je to technicky možné (nevyplatiť odmenu) tak mu 

vyhovieme.  

 

Potom dal starosta obce hlasovať za ročné odmeny pre poslancov vo výške ako za vlaňajší rok 

t.j  150,- Eur brutto, podľa reálnych účastí na zasadnutiach. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

,,OZ schvaľuje odmeny pre poslancov OZ za rok 2016 vo výške 150,- Eur brutto, 

s odstupňovaním podľa reálnych účastí na zasadnutiach.“ 

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

 

3. Odmena kontrolóra  
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     Starosta obce:“Obecné zastupiteľstvo môže schváliť kontrolórovi obce v zmysle zákona 

o obecnom zriadení č.369/1990 Z.z., § 18c, odst.5 mesačnú odmenu až do výšky 30 % z jeho 

mesačného platu. Doteraz mal kontrolór obce schválenú mesačnú odmenu vo výške 15% jeho 

mesačného platu. Na dnešnom zasadnutí by sme mu mali schváliť mesačnú odmenu“.  

 

Poslanci OZ, po diskusii, navrhli zvýšiť odmenu kontrolórovi obce na 20 % mesačného platu. 

    

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

 

,, OZ schvaľuje v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z., §18c, odst.5, mesačnú 

odmenu kontrolóra obce vo výške 20% mesačného platu kontrolóra obce.“ 

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

4. Verejné osvetlenie- staré svietidlá. 

 

     Starosta obce: „Máme cca 40 kusov použiteľných rôznych druhov svietidiel demontovaných 

pri montáži nového osvetlenia. .Niektoré sú lepšie, niektoré horšie. Čo navrhujete, aby sme 

s nimi urobili – predať alebo si niektoré nechať?“   

Vladimír Ďalog vyslovil názor, že  nové svietidlá sú kvalitné, tieto staré sa už nebudú používať. 

Už by sa len skladovaním znehodnotili. Ak je možné ich predať tak ich predajme. 

 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,, OZ schvaľuje predaj starých použiteľných svietidiel z verejného osvetlenia , cene 10-20,- 

Eur  za 1 kus v závislosti od veku a kvality.“ 

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

 

6. Nákup nových stoličiek do espressa 

 

     Starosta obce: „Potrebujeme nakúpiť nové stoličky do espressa - kapacita  pri zasadnutí 

v espresse je 80 stoličiek, plus potrebujeme kúpiť 20 stoličiek do novej miestnosti pri pošte 

(šach, Hrnčiarka). Cena jednej stoličky je 19,90 za 1 kus , doprava 23,50 Eur“.  

 

 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 
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Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,, OZ schvaľuje  nákup nových stoličiek do espressa a  zasadačiek v celkovej hodnote do 

2.000,- Eur.“  

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

 

7. Eurofondy  

 

     Starosta obce chcel v tomto bode oboznámiť prítomných poslancov, aké ťažké je čerpať 

eurofondy.  

„Dotácia na verejné osvetlenie- dostali sme sankciu 25%.Napriek tomu, že verejné obstarávanie 

už bolo kontrolované 2x a bolo v poriadku, pri žiadosti o platbu nám bolo oznámené, že sme 

pri ňom údajne  urobili chybu...... Keďže sme  nesúhlasili s korekciou, bol som telefonicky 2 x 

pozvaný na ministerstvo. Pri prvom rokovaní bola možnosť nesúhlasu s korekciou  podmienená 

kontrolou Úradom pre verejné obstarávanie. Pri druhom rokovaní už takáto možnosť nebola 

a mohol som sa rozhodnúť: buď podpísať zníženie dotácie o 25 %, alebo keď nie, tak nám 

zoberú celú dotáciu....  Musel  som  teda podpísať 25% sankciu. Musel som sa rozhodnúť ihneď. 

Telefonicky som sa radil aj so spracovateľom žiadosti, ako aj s dodávateľom. Čiže dotácia nám 

bola skrátená z cca 120000 na 90000€.  

Ja však som dal však do zmluvy o pôžičke so zhotoviteľom podmienku, že dostanú len toľko 

finančných prostriedkov v akej výške nám bude poskytnutá dotácia. Takže o tých 30.000,- Eur 

v podstate  prídu zhotovitelia. Radil som sa aj s právnikom či  je tento bod zmluvy v poriadku. 

Právnik povedal, že táto podmienka je z pohľadu právneho  v poriadku.  

 

15.)  Diskusia 

 
Starosta obce dal priestor prítomným občanom na ich otázky. 

 

     O slovo sa prihlásil pán Marek Potocký, mal otázku na starostu obce – či starosta obce dal 

do zmluvy  tú podmienku, že dodávateľská  firma na verejné osvetlenie od nás dostane 

vrátených len toľko finančných prostriedkov, v akej výške nám bude poskytnutá dotácia. 

 

Starosta obce mu na to odpovedal, že on dal do zmluvy túto podmienku. 

 

16.)  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 3.3.2017. 

 

 

 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 



18 

 

Katarína Peržeľová 

Peter Szӧke 

 

 

            Ing. Branislav Nociar 

                                                       starosta obce     
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  Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

Uznesenie č. 5 / 2016 (12/2014 -2018) 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa 

9.12.2016 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch 

Obecné zastupiteľstvo : 

A/ Berie na vedomie : 
 

       1.  Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016. 

       2.  Správu o činnosti obecného úradu a zhodnotenie roku 2016. 

  3.  Interpelácie poslancov. 

       4.  Správu kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017. 

       5.  Viacročný rozpočet obce na roky 2018-2019. 

 

 

B/  Schvaľuje : 
 

1. VZN č.3/2016 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania 

dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2017, v zmysle 

predloženého návrhu  (príloha č.1 zápisnice). 

      

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

 

 

2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

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

 

3. Sadzby ďalších miestnych poplatkov podľa predloženého návrhu, s doplnením : pri 

niekoľkohodinovom zapožičaní zbíjačky (menej ako 1 deň) sa platí alikvotná časť, 

minimálne 5 ,- Eur.“  (príloha č.2 zápisnice). 

 

 

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

 

 

4. Rozpočet obce na rok 2017 podľa predloženého návrhu  (príloha č. 3  zápisnice). 

 

 

      Dátum: ..........................................                 Podpis: ..................................................  
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5. Obec nebude v roku 2017 účtovať v programovom rozpočte. 

 

 

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

 

 

6. Smernicu č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne 

dostupných podlimitných zákaziek v obci  Hrnčiarske Zalužany  (príloha č.5 zápisnice). 

 

 

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

 

 

7. Podanie žiadosti o výrub 5 stromov druh: 4 breza previsnutá a 1 javor, nachádzajúcich 

sa na  pozemku p.č. EKN 168, (za predpokladu, že s ňou bude súhlasiť správca 

uvedeného pozemku – Slovenský pozemkový fond) a na pozemkoch p.č. EKN 169 

resp. 178.“ 

 

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

 

 

8. Určenie platu starostu obce v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 

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

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,65 ( §4 ods. 1 

zákona č.253/1994) zvýšeného o 30 %. 

 

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

 

9. OZ schvaľuje zmenu Kúpno- predajnej zmluvy na kultúrny dom zo dňa 25.5.2015  

formou dodatku č.2 (príloha č. 6). 

 

 

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

 

10.  OZ schvaľuje odmeny pre poslancov OZ za rok 2016 vo výške 150,- Eur brutto, 

s odstupňovaním podľa reálnych účastí na zasadnutiach.“ 

 

 

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

 

11. V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z., §18c, odst.5,  mesačnú odmenu      

kontrolóra obce vo výške 20% mesačného platu kontrolóra obce.“ 

      

       Dátum: .......................................                            Podpis: ..............................................  
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12. OZ schvaľuje predaj starých svietidiel z verejného osvetlenia, v cene 10-20,- Eur  za 

1 kus v závislosti od veku a kvality.  

 

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

 

 

 

13. OZ schvaľuje  nákup nových stoličiek do espressa a  zasadačiek v celkovej hodnote 

2.000,- Eur.“  

 

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

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Branislav Nociar 

             starosta obce     

 

 

 


