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    Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  1/2017 (13/2014-2018) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  03.03.2017, o 18,00 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, 

Katarína Peržeľová, 

Radovan Séleš, 

Ing. Radovan Vargic. 

 

Neprítomný: 

Ing.Milan Markotán. 

 

Hostia: 

Ing.Peter Košťálik, 

Mikuláš Kováč, 

Anna Markotánová, 

Milan Málik, 

Tatiana Melichová, 

Ondrej Melich, 

Marek Potocký, 

Jana Račáková, 

Július Slanina. 

 

1.)  Otvorenie zasadnutia 

 

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

prítomných a oficiálne otvoril zasadnutie. 

  

2.    Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca. 

   
     Starosta obce oznámil prítomným, že poslanec Peter Szöke, ktorý bol overovateľom 

zápisnice z minulého zasadnutia OZ, zápisnicu nepodpísal a vzdal sa mandátu poslanca OZ. 
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Starosta k vzdaniu sa mandátu poslanca  uviedol, že podľa zákona č.369/1990, má poslanec 

právo vzdať sa mandátu. Poslanec Peter Szӧke tak učinil písomnou formou – priamo do 

zápisnice zo zasadnutia OZ a teda  jeho mandát poslanca  právoplatne zanikol, v súlade s § 25, 

písmeno 2 odsek c) – zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení,  vzdaním sa mandátu. 

 

„OZ  berie na vedomie vzdanie  sa mandátu poslanca Petra Szӧkeho.“ 

 

3. Zloženie sľubu náhradníka na poslanca. 

 
      Starosta informoval, že v súvislosti s predchádzajúcim bodom pozval na dnešné rokovanie 

aj náhradníka-kandidáta, ktorý nebol zvolený za poslanca OZ a získal z náhradníkov najvyšší 

počet hlasov – pána Ing. Radovana Vargica, ktorého privítal na dnešnom zasadnutí. 

Starosta obce prečítal text sľubu poslanca a vyzval poslanca, aby podpísal zápis o zložení 

sľubu. 

Ing.Radovan Vargic sľub podpísal. 

Starosta skonštatoval, že náhradník za poslanca p. Ing. Radovan Vargic  zložil zákonom, 

predpísaný sľub a tým sa  dňom 3.3.2017 ujal funkcie poslanca OZ v Hrnčiarskych Zalužanoch. 

„OZ konštatuje, že náhradník za poslanca Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany, p. 

Ing. Radovan Vargic,  zložil zákonom, predpísaný sľub a tým sa  dňom 3.3.2017 ujíma 

funkcie poslanca OZ v Hrnčiarskych Zalužanoch“. 

 

4. Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

  
       Po ujatí sa funkcie novým poslancom, Ing. Radovanom Vargicom, starosta skonštatoval, 

že z celkového počtu všetkých poslancov 7 je prítomných 6, čo je  nadpolovičná väčšina a teda, 

že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neprítomný je Ing.Milan Markotán, 

ktorý sa ospravedlnil.  

      Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

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

Za overovateľov: p. Radovana Séleša a p. Rastislava Bolhu. 

 
 

 
      Starosta obce predniesol prítomným program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Hrnčiarske Zalužany  3.3.2016: 

1.   Otvorenie zasadnutia 
2.   Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca. 

3.   Zloženie sľubu náhradníka na poslanca. 

4.   Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

5.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

5.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ  
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6.   Schválenie programu  zasadnutia OZ. 

7.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 9.12.2016. 

8.   Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ. 

9.   Interpelácie poslancov. 

10. Správa kontrolóra obce za rok 2016. 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2017. 

12. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2016. 

13. Schválenie rozpočtových opatrení č.1,2 a 3 k rozpočtu za rok 2017. 

14. Schválenie dodatku č.1 k smernici č.3/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd. 

15. Prerokovanie žiadostí. 

16. Rôzne. 

17. Diskusia. 

18. 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“. 

6.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa  9.12.2016  

 

      Starosta obce predniesol prítomným plnenie uznesení z minulého zasadnutia OZ : 

„Bod B/1 -  schválené VZN 3/2016 k miestnym daniam, poplatkom za komunálny odpad a 

drobný stavebný odpad – zverejnené zákonným spôsobom.  Účinnosť nadobudlo 1.1.2017 a 

postupujeme podľa neho. 

 

Bod B/3 – schválené sadzby ďalších miestnych poplatkov - platné od 1.1.2017, postupujeme 

podľa nich. 

 

Bod B/4   – schválený Rozpočet obce na rok 2017 – taktiež bol zákonne zverejnený a 

postupujeme podľa neho. 

 

Bod B/6 – schválená Smernica č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a 

bežne dostupných podlimitných zákaziek v obci Hrnčiarske Zalužany – zverejnená, účinnosť 

nadobudla 1.1.2017 a postupujeme podľa nej. 
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Bod B/7 -  Schválené 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 – 

žiadosť o výrub ešte nebola podaná, lebo jej súčasťou musí byť súhlas SPF, ktorý nám zatiaľ 

nedoručili. Podľa mojej informácie by nám ho mali zaslať v pondelok a následne vypracujem 

žiadosť o súhlas s výrubom na stavebný úrad Poltár. Po opätovnom zhodnotení celkovej situácie 

v parku by som chcel navrhnúť výrub ešte ďalších dvoch stromov – budeme sa tým zaoberať v 

bode rôzne. V každom prípade by sme boli radi, ak by nám schválili žiadosť čím skôr, aby sme  

ich stihli vypíliť do konca marca – mimo vegatačného obdobia -   inak by sme to museli urobiť 

až v ďalšej zime.  

 

Bod B/8 – schválený plat starostu – od 1.1.2017 mám už plat podľa podľa rozhodnutia OZ. Po 

zverejnení priemernej výšky platu  v národnom hospodárstve za rok 2016 bude plat prepočítaný 

podľa nej. 

 

Bod B/9 – schválená  zmena Kúpno- predajnej zmluvy na kultúrny dom zo dňa 25.5.2015 

formou dodatku č.2 – dodatok v znení schválenom OZ  bol podpísaný druhou stranou dňa   

9.1.2017. 

 

Bod B/10 – schválené odmeny pre poslancov OZ za rok 2016 vo výške 150,- Eur brutto, s 

odstupňovaním podľa reálnych účastí na zasadnutiach  - odmeny boli vyplatené  v januári 2017. 

 

Bod B/11 – schválená  mesačná odmena pre kontrolóra obce vo výške 20% mesačného platu  -  

od januára je už vyplácaná v schválenej výške. 

 

Bod B/12 – schválený  predaj starých svietidiel z verejného osvetlenia, v cene 10-20,- Eur  za 

1 kus v závislosti od veku a kvality  - pôvodní záujemcovia sa rozhodli pre iné riešenie 

rekonštrukcie osvetlení v dotknutých obciach, takže k predaju zatiaľ nedošlo. 

 

Bod B/13 – schválený nákup nových stoličiek do espressa a zasadačiek v celkovej hodnote 

2.000,- Eur – stoličky boli kúpené v decembri 2017“. 

 „OZ  konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 9.12.2016 boli splnené.“ 

 

8.)   Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ  

 

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

 

 a) „ Opravy  a kúpa majetku: 
-  pokračujeme  s opravou priestorov vedľa pošty - nové dvere s nadsvetlíkom sú už 

namontované, bol vymenený a premiestnený radiátor,  sklobetón bol vybúraný a bola 

vybudovaná nová priečka teraz prebieha stierkovanie stien, 

-  do espressa sme osadili nové vchodové dvere a kúpili už spomínané stoličky 

-  do sály OÚ sme kúpili a osadili 2 okná (na bočnú stranu), 

-  doplnenie osvetlenia – keďže Šamotka mala osvetlený areál – a svetlo čiastočne osvetľovalo 

aj cestu, ani sme v projekte nerátali s doplnením osvetlenia pri vstupe do obce od H.Vsi po 

križovatku. Teraz to osvetlenie nesvieti, tak sme sa rozhodli doplniť aspoň jedno svetlo pred 

križovatku – kvôli bezpečnosti. Taktiež vetva, ktorá viedla k RD č.131 p. Berkyovej bola pri 
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rekonštrukcii  odpojená. Nakoľko  Berkyovci požadovali znovuzapojenie svetla tak sme tam 

domontovali jedno svetlo.  

 

b) Žiadosti o dotácie 
– b.1 -  Žiadosť o NFP na zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ - táto žiadosť 

nebola schválená (12/2016).  Dôvody  - nesplnili sme  podmienku týkajúcu sa kategórie 

energetickej triedy v oblasti primárna energia. Inými slovami: v projekte sme nenavrhovali 

výmenu okien a dverí, ktoré sme vymieňali z dotácie, ktorú sme dostali v r.2013. Okrem toho, 

že sme to pokladali za  ekonomicky neefektívne, mohli by sme byť sankcionovaní od 

poskytovateľa prvej dotácie. Vyhláška umožňuje takýto postup. Naviac podľa novej vyhlášky 

pre rok 2017, by sme aj bez výmeny týchto okien a dverí dosiahli požadovanú energetickú 

triedu. Takže čakáme na výsledok odvolania.   

V prípade zamietnutia odvolania je tu možnosť opätovného podania žiadosti. 

Vyšla nová výzva. My môžeme podať žiadosť  opäť bez ďalších dodatočných nákladov – 

projektovú dokumentáciu máme spracovanú, verejné obstarávanie prebehlo, žiadosť nám 

spracovateľ vypracuje zadarmo. Podanie žiadosti máme už z minulosti OZ schválené (ak 

nebude treba ho upraviť). 

– b.2 – žiadosť na dokončenie kamerového systému  -  nám bola schválená vo výške 

10.000€. 
Žiadali sme sumu cca 13.000, spolu so spoluúčasťou obce cca 16.000 Eur. 

Schválili nám 10.000,- eur spolu s našou súpoluúčasťou 3.283,76 €, vieme  celý mierne 

modifikovaný projekt dokončiť(16 kamier, rozvody, káble). Už máme poskytovateľom 

schválenú zmenu rozpočtu, teraz pripravujú zmluvy o poskytnutí dotácie, následne budeme 

robiť súťaž a realizáciu projektu. Potrebujeme schváliť zmenu rozpočtu a spouluúčasť obce. 

Viac v bode 13. 

– b.2 – žiadosť o dotáciu na budovu OÚ – Envirofond vyhlásil v decembri novú výzvu 

na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov. V r.2014 a 2015 sme sa bezúspešne 

uchádzali o dotáciu z tohto programu na strechu, zateplenie a výmenu okien a dverí na budovu 

OÚ. Do tohtoročného rozpočtu sme zakomponovali sumu 23.000€, že zateplenie a odizolovanie 

strechy si urobíme z vlastných zdrojov, lebo sme nepredpokladali, že takáto výzva bude 

zverejnená. Začali sme pracovať na žiadosti, ale potrebujem súhlas OZ s podaním preto sa k 

tomu vrátime v bode rôzne. 

– b.3 – žiadosť o dotáciu na kanalizáciu -  ako som Vám už spomínal, podávali sme ju 

v októbri na dokončenie vetvy B -ulica Družstevná vetvu A2 – ulica Nová – ku ihrisku. Žiadali 

sme sumu 179.237€. 

Pri kontrole žiadosti zistili, že v stavebnom povolení z r.2007 nám chýba povolenie na 114 m 

vetvy B  - zrejme omylom sa v stavebnom povolení neobjavila vetva prepojujúca kanalizáciu 

od mostu po ČOV, ktorá je už urobená. Čiže sme museli skrátiť žiadosť o túto dĺžku  a teda sme 

museli požadovať nižšiu sumu - 147.268 € a čakáme na výsledok. 

  

c) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 

– 1.1.-30.6. 2017- Táňa Melichová – dodrovoľnícka činnosť, obec neplatí nič, ½ úväzok,  

– 1.4-31.12.2017 – podali sme žiadosť na zamestnanie 3 pracovníkov na § 50j – plný 

úväzok, UPSVaR – 80 %, obec 20 % - jediný fungujúci program na ktorý majú aj zdroje 

– J.Parobek, F.Vargic, O.Berky. 

 

d) Rokovanie s SPF o kúpe pozemku v k.ú. Sušany – na Pažiti, ktorý prechádza cez viacero 

stavebných parciel a o odkupe pozemkov v parkoch –  vás  poinformujem v bode rôzne. 

e) Akčný plán rozvoja okresu – priebežne Vás informujem o tomto procese.  Z aktuálnych 

vecí sú asi najzaujímavejšie 2. 
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- Do priorít rozvoja okresu na tento  rok sa nám dostalo 7 obecných projektov, kde sľubujú, že 

budeme pri ich schvaľovaní preferovaní (budova OÚ, MŠ, ZŠ, kanalizácia, oprava ciest, 

kultúrny dom + možnosť zriadenia sociálneho podniku); z podnikateľských zámerov: Dana 

Bakšová na opravu dielne a kúpu pece; KOVOS – zakúpenie technológie na výrobu zrubových 

domov; MVDr. Sýkora na začatie činnosti mladého poľnohospodára a firma RASEL – na 

hrnčiarsku výrobu“. 

 

„ OZ berie na vedomie  správu o činnosti obecného úradu  od posledného zasadnutia OZ“ 

 

     

9.)  Interpelácie poslancov 

 

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

 

O slovo sa prihlásil poslanec Radovan Séleš –  pri Šamotke a pred rodinným domom pani 

Bohuslavovej nejde rozhlas. 

 

Starosta mu odpovedal, rozhlas preskúšame a v prípade potreby  opravíme. 

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

 

Ďalej v tomto bode vystúpil poslanec Rastislav Bolha – všimol si pri vývozoch komunálneho 

odpadu, že veľa občanov používa žlté plastové kupy, ktoré sú určené na separovaný zber 

odpadu na plasty. Bolo by potrebné upozorniť občanov na to, aby odpad separovali. Obec platí 

za likvidáciu KO veľa peňazí a tým , že ľudia neseparujú  sa zvyšujú náklady obce na likvidáciu 

KO. 

 

Starosta mu odpovedal, že žlté kupy sú naozaj určené len na separovaný zber plastov. Občania 

pri ich preberaní  podpisovali doklad, v ktorom boli informovaní na čo sú kupy určené. 

Pripravíme reláciu do miestneho rozhlasu a občanov na to upozorníme. Ak to nebude účinné, 

zberová organizácia má právo takého kupy odobrať, resp. nerealizovať vývoz komunálneho 

odpadu z takto použitých kúp.  

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

 

Poslankyňa Katarína Peržeľová mala otázku na starostu obce, či sa vyvážali plasty v mesiaci 

február. Ona si vyložila kupu v čase vývozu a zostala plná. 

 

Na to jej starosta odpovedal, že vývoz bol vo februári bol realizovaný v určenom termíne, 

zrejme jej  omylom kupu nevysypali, na čo upozorní zberovú organizáciu. 

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

 

Poslankyňa  Katarína Peržeľová mala ďalej  otázku na starostu obce, či sa upratuje okolie 

šťavice, aj keď je to v katarstri Oždian. Keď tam bola naposledy tak tam bol veľký neporiadok. 

 

Starosta jej odpovedal, že napriek tomu, že sa nejedná o náš majetok,  vždy pred termínom 

vývozu plastov berieme aj odpad od šťavice. Starosta sa pokúsi porozprávať so starostom 

z Oždian, aby keď majú vývoz plastov Ožďany, nech aj oni vyvážajú tento odpad – je to ich 

majetok, o ktorý sa majú primárne starať oni.  

--------------  
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Poslanec Vladimír Ďalog – vlani sa robili kanalizačné prípojky, jamy sa zasypali s tým, že sa 

bude robiť nová cesta. Keďže sa nová cesta sa zatiaľ nerobila bolo by dobré ešte tie jamy 

dosypať, aby si občania nepoškodili autá. 

 

Starosta mu odpovedal, že jamy sú priebežne dosýpané, len v zimnom období sa to nemohlo 

robiť. Ešte vo februári 2016 sme podali žiadosť o dotáciu na cesty, je šanca na schválenie, 

keďže o nich ešte nerozhodovali.  Samozrejme, ryhy budeme priebežne dosýpať. 

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

 

Poslankyňa Ing.Andrea Kováčová mala otázku, či sa budú robiť nové chodníky v časti obce 

,,Konopište“. 

 

Starosta jej odpovedal, že sa budú  robiť v tomto roku, zrejme  v druhej polovici roka.  

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

 

 „OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“. 

 

 10. Správa kontrolóra obce za rok 2016    

 

     V tomto bode predniesol hlavný kontrolór obce Ivan Pilčík správu za rok 2016, ktorá tvorí 

prílohu č.1  zápisnice 

 

„ OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce za rok 2016.“ (príloha č.1 zápisnice). 

 

 

11.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 

polrok 2017 

 
      V tomto bode hlavný kontrolór Ivan Pilčík predniesol prítomným plán kontrolnej činnosti 

kontrolóra obce na 1.polrok 2017. 

 

„OZ berie na vedomie  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 

podľa predloženého návrhu  a zároveň poveruje hlavného kontrolóra k výkonu kontroly 

podľa predloženého plánu  kontrolnej činnosti “. (príloha č.2 zápisnice) 

 

 

 

12. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016 – p. Cabanová. 

 

     Ekonómka obce pani Cabanová oboznámila prítomných s plnením rozpočtu obce  : 

 

Celkové príjmy rozpočtu:   538.532,66  Eur  ( 92,96 %) 
Z toho: 

-  Bežné:           399.724,44  Eur 

-  Kapitálové:      89.722,86 Eur  

 - Finančné:         46.135,51 Eur  /čerpanie RF 2306,78  a dotácia pre MŠ z roku 2015/ 
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Celkové výdavky rozpočtu:   512.180,69 Eur  (91,02 %) 

 Z toho: 

-  bežné:         368.868,84 Eur 

-  kapitálové:  143.493,85 Eur 

Rozdiel rozpočtu: prebytok vo výške  26.351,97 Eur 

 
O slovo sa prihlásil Vladimír Ďalog – v prenájme budov je plánovaných 28.500,- Eur a plnenie 

len 12.548,- Eur. 

 

Ekonómka obce pani Cabanová mu vysvetlila, že je tam zahrnutý aj  plánovaný prenájom 

priestorov/ objektov  dodávateľom, pri realizácii projektov. Keďže niektoré plánované projekty 

neboli schválené, nemohlo dôjsť ani k prenájmu priestranstiev resp. priestorov a z toho vznikol 

rozdiel medzi plánom a plnením príjmu.  

 

„ OZ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za rok 2016.“ (príloha č. 3) 

 

 

13. Schválenie   rozpočtových opatrení č.1,2 a 3 k rozpočtu za rok 2017 

 
     Starosta obce: „rozpočet sa schvaľuje  pred koncom roka, pričom v priebehu roku sa 

vyskytnú veci, s ktorými sa nerátalo resp. nemohlo sa rátať pri jeho schvaľovaní. Preto sa 

pôvodne schválený rozpočet v priebehu roka  upravuje rozpočtovými opatreniami (ďalej RO). 

Dnes schvaľované RO sa týkajú školskej jedálne, potom  presunu medzi položkami príjmov 

týkajúce sa dotácii na stravu a školské potreby  a tretie opatrenie sa týka dotácie a spoluúčasti 

obce na projekte kamerový systém v obci. 

Zdôvodnenie k návrhu týchto opatrení podá ekonómka obce  p. Cabanová“. 

 

Ekonómka obce pani Cabanová prečítala prítomným návrh rozpočtových opatrení: 

Rozpočtové opatrenie č.1 k rozpočtu za rok 2017: doteraz sme v ŠJ mali rozpočtové 

a mimorozpočtové položky. Na poslednom školení nám bolo povedané, že už môžeme aj 

mimorozpočtové položky ŠJ účtovať ako rozpočtové. 

 

Poslanec Radovan Séleš mal otázku, či to môže mať aj nejaké nevýhody. 

 

Pani Cabanová mu odpovedala – nemá to nevýhody ide len o zmenu spôsobu účtovania. 

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

 

Rozpočtové opatrenie č.2: sa týka zmeny v účtovaní dotácie na stravu v HN a  dotácie na 

školské potreby pre deti v HN ako originálne kompetencie. 

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

Rozpočtové opatrenie č.3: zvýšenie  príjmov a výdavkov na kamerový systém o 13.283,76 

Eur, vzhľadom ku schválenej dotácii. 

 

Hlasovanie za rozpočtové opatrenie č.1 k rozpočtu na rok 2017 

 

Hlasovanie:    



9 

 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „ OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie obce č.1/2017 podľa predloženého návrhu “ (príloha 

č.4 zápisnice). 

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

 

Hlasovanie za rozpočtové opatrenie č.2 k rozpočtu na rok 2017 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie obce č.2/2017 podľa predloženého návrhu “ (príloha 

č.5 zápisnice). 

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

 

Hlasovanie za rozpočtové opatrenie č.3 k rozpočtu na rok 2017 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie obce č.3/2017 podľa predloženého návrhu “ (príloha 

č.6 zápisnice). 

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

 

 

14. Schválenie dodatku č.1 k smernici č.3/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd. 

      Starosta: potreba schválenia dodatku vyplynula zo skutočnosti, že URSO, ktoré stanovuje 

max. cenu stočného nám ju stanovilo na roky 2015-2016 vo výške 0,4766€/m3. Vychádzajúc z 

tejto ceny OZ schválilo uvedenou smernicou ceny stočného pre obyvateľov. 

V r. 2016 sme požiadali URSO o stanovenie maximálnej ceny stočného na roky 2017-2021. 

Rozhodnutím bola stanovená nová  konštrukcia  a výška ceny stočného nasledovne: 

– fixná zložka ceny 5 €/rok (za prípojku) 

– variabilná zložka ceny 0,5 €/m3. 

   V tomto rozsahu by sme boli teda oprávnení zmeniť cenu stočného na uvedené roky, preto sa 

tento bod dostal do rokovania OZ. 



10 

 

URSO nám tento týždeň poslalo nové potvrdenie o cene, ktorým sa vracia cena na pôvodnú 

úroveň. 

 

Vychádzajúc z uvedeného  - ak nenavrhnete niečo iné -  nie je potrebné zasahovať do tejto 

smernice, len formálne upraviť bod 2 a) (1.odstavec) vo vete: „Cena  za odvádzanie odpadových 

vôd (stočné) pre kalendárne roky 2017-2021 je stanovená URSO-m (max.0,4766€/m3) a 

následne schválená OZ: 

– pre občanov Hrnčiarskych Zalužian vo výške 0,37 €/m3 

– pre občanov Sušian, vo výške 0,47 €/m3.“ 

 Samozrejme je tu aj možnosť aj zmeny týchto sadzieb v rozsahu stanovenom URSO-m. 

 

Ivan Pilčík , kotrolór obce – koľko obec dopláca na odpadové  hospodárstvo. 

 

Starosta mu odpovedal – od občanov sme vybrali za vlani cca 2.000,- Eur, ostatné náklady išli 

z prostriedkov obce 6.200,- Eur. 

 

Poslanec Radovan Séleš mal otázku – čo je hlavný výdavok v položke odpadové hospodárstvo. 

 

Pani Cabanová mu odpovedala, že sú tam náklady  na odborného prevádzkovateľa + revízie 

2.800,- Eur ročne. Potom tam je 1.309,- Eur  - časť mzdových nákladov  zamestnanca, ktorý 

dozerá na chod čističky, kosí okolie , čistí rošty. Vzorky, technik, revízie spolu 3.585,- Eur. 

 

Pán Vladimír Ďalog mal návrh, že aj občanom Zalužian by sme mali dať tú istú cenu ako 

občanom zo Sušian, keďže náklady na prevádzku čističky sú vysoké.  

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 3 

Proti: 3 

Zdržal sa: 0 

 

Do uznesenia: 

„ OZ neschvaľuje dodatok č.1 k smernici č.3/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd podľa predloženého návrhu“ (príloha č.7 zápisnice).“ 

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

 

 

15. Prerokovanie žiadostí. 

 
       Starosta:  do OZ nám bola doručená len jedna žiadosť a odovzdal slovo administratívnej 

pracovníčke obce Ing.A.Krajlíkovej. 

 

Ing.Krajlíková prečítala prítomným žiadosť mesta Prešov o poskytnutie dotácie na prevádzku 

centier voľného času v Prešove na kalendárny rok 2017, nakoľko 1 dieťa s trvalým pobytom 

v našej obci navštevuje ZŠ v Prešove. Prečítala pravidlá pre rozdeľovanie dotácií na 

financovanie záujmových aktivít detí a mládeže, ktoré OZ schválilo v roku 2015. Na rok 2017 

dostávame na 1 žiaka dotáciu vo výške 86,76 Eur. V zmysle pravidiel  pre rozdeľovanie dotácií 
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by sme mali poskytnúť dotáciu pre záujmové útvary mimo obce a CVČ – max. 33% z dotácie. 

Čiže pre mesto Prešov na rok 2017 môžeme poskytnúť dotáciu vo výške  28,63 Eur. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku centier voľného času v meste 

Prešov pre rok 2017,  ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie deťom, žiakom s trvalým 

pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany – dotácia pre mesto Prešov v celkovej výške  28,63 € na 

1 žiaka.“ 

 

16.  Rôzne 

 

      V tomto bode boli prerokované  nasledovné oblasti: 

 

1. „Výrub stromov v parku – vrátim sa ešte k spomínanej žiadosti o výrub stromov v parkoch: 

-   O súhlas s výrubom požiadame, keď nám SPF dá súhlas na výrub stromov na pozemku 168 

(vedľa KD) 3  brezy. 

-  K tomu pridáme ďalšie 2 stromy (javor a breza) na pozemku 169 resp.178, ktoré kvôli 

zdravotnému stavu odporučila vypíliť Štátna ochrana prírody. 

-  K tomu by som chcel ešte doplniť výrub jednej brezy na p.č.168 – nebude zavadzať pri 

prípadnej rekonštrukcii KD a zostanú v tom rade len 2 krajné brezy a vznikne priestor na 

dosadenie  nových rovnakých stromčekov. 

- Z vizuálneho hľadiska, by som odporučil ešte výrub jedného smrekovca, ktorý je na pozemku 

č. 161 – za terasou, ktorý  pôsobí excentricky“. 

Potom dal starosta poslancom k nahliadnutiu fotky a mapku, na ktorých boli označené stromy 

na výrub. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 5 

Proti: 1 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje podanie žiadosti o súhlas s výrubom 7 stromov nachádzajúcich sa na 

parcelných číslach: 

– EKN 168 – 4ks breza previsnutá, 

– EKN 161 – 1ks smrekovec opadavý, 

– EKN 169 – 1 ks javor, 

– EKN 178 – 1 ks breza previsnutá. 

OZ zároveň schvaľuje, v prípade odsúhlasenia žiadosti príslušným orgánom, výrub týchto 

stromov“. 

-------------------------------------- 
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2. „Žiadosť na ENVRONMENTÁLNY FOND - Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania L3. 

„Žiadosť sme už  podávali v r. 2014 a 2015. Žiadali sme o dotáciu na budovu OÚ: na  strechu, 

zateplenie, výmenu otvorových výplní. Žiadosť nám nebola schválená a preto odporúčam 

opätovné podanie tejto žiadosti. 

Podmienky:   

– max. výška 200 tis.€, ale v našom prípade už prebehlo verejné obstarávanie a bola 

vysúťažená cena: 161,566,26 €;  to znamená, že by sme žiadali o dotáciu na 95 % z tejto 

ceny: 153.487 Eur 

– spoluúčasť obce 5 %  (8.079,26 €) 

– žiadosť je potrebné podať do  15.3.2017, 

– realizácia do konca októbra 2017. 

Náklady: 

      -     projektová dokumentácia bola urobená už v r. 2014, 

      -     spoluúčasť 5% zo žiadanej sumy, 

– verejné obstarávanie – už bolo urobené v r.2015, 

– vypracovanie žiadosti 350 €. 
Všetky podklady už máme kompletné“.  

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania - L3“ 

na budovu obecného úradu (názov projektu: zateplenie polyfunkčného objektu). OZ zároveň 

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

projektu“. 

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

 

3. Slovenský pozemkový fond (SPF) – kúpa pozemku na Pažiti: 

     Pred nejakým časom sme schvaľovali kúpu parcely EKN 2329/1 v k.ú. Sušany od SPF. Je 

to parcela, ktorá prechádza cez obecný chodník (od školy k potoku), zelený pás, 5 stavebných 

parciel, zachádza do areálu školy a dokonca do miestnej komunikácie. Bez vlastníctva tejto 

parcely nevieme stavebné parcely predať a je dôležité vysporiadať aj areál školy a cestu. 

- SPF nás požiadalo o doloženie:  geometrického plánu; listu vlastníctva, vyjadrenie OÚ 

pozemkový a lesný odbor, že k nemu nebola uplatnená reštitúcia; znalecký posudok; stanovisko 

obce Sušany z hľadiska územného plánu a rozvoja obce. Toto všetko musíme predložiť do 

25.4.2017. 

Okrem toho, že som Vás chcel informovať o stave riešenia tejto úlohy, potrebujeme  nové 

schválenie kúpy, lebo podľa GP nebudeme kupovať  úplne celú parcelu (nad potokom nie ) a 

budú  novovytvorené parcely CKN, ktoré budeme kupovať“. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 
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Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „ OZ schvaľuje podanie žiadosti o odkúpenie novovytvorených parciel  podľa GP č. 

48109622/8-2017, nachádzajúcich sa v k.ú. Sušany, parcelné čísla CKN: 

– 603/16, o výmere 43m2; 

– 603/57,  93 m2; 

– 943/1, 58m2; 

– 943/2, 9 m2; 

– 943/3, 51m2; 

– 943/4, 57m2; 

– 943/5, 27m2; 

– 943/8, 11m2; 

– 943/9, 31m2; 

– 943/10, 10 m2; 

– 943/11, 23m2, 

– 952, 144 m2, 

od Slovenského pozemkového fondu, spolu o celkovej výmere 557 m2.“ 
----------------------------------------------- 

 

4.SPF – kúpa pozemkov  v parkoch: 

„Pri vysporiadavaní pozemkov v parkoch sa nám podarilo previesť do vlastníctva obce: 

– pozemky ku ktorým sa našli kúpne zmluvy 70-80-te  roky(št. archív, obec) formou 

otvorenia ROEP, resp. bezodplatným prevodom od dedičov, 

– časť parciel od žijúcich vlastníkov sme odkúpili (Bukovský, Vojteková), 

– o kúpu parciel, kde bola spoluvlastníkom obec a zvyšok neznámi vlastníci sme ešte 

vlani požiadali SPF. 

Vysporiadanie  zvyšku parciel je už možné len 2 spôsobmi: 

a) odkup častí týchto parciel od  známych vlastníkov, 

b) odkup parciel resp. častí parciel spravovaných SPF (nie je isté či nám to odsúhlasia a 

v akej cene). 

Inak sa k týmto parcelám nedostaneme. 

Pričom mať parky vo vlastníctve je z pohľadu budúcich možných zámerov obce dôležité. 

(amfiteáter, detské ihrisko a podobne). Bez ich  vlastnenia nemôžeme ani žiadať o dotácie.   

Preto Vám chcem navrhnúť, aby sme sa pokúsili vyriešiť túto problematiku komplexne -   

odkúpiť dostupné pozemky od známych vlastníkov a požiadať SPF o kúpu spravovaných 

parciel. 

a) Známi vlastníci: 
-a1) Vladimír Vargic H.Zalužany č.150, má podiel v troch parcelách nachádzajúcich sa v parku 

pri kostole: 

      - 202/2, o výmere 228 m2 – 1/6 (38m2) 

- 203, o výmere 147 m2 – 1/6 (24,5m2) 

- 205/2, o výmere 147 m2 – 1/6 (24,5 m2) 

     Celkom 87 m2. 

Pán Vargic súhlasil s predajom týchto parciel za cenu 1€ (tak ako sme odkupovali od iných 

vlastníkov v parku) – celkom za 87 €. 

 

Hlasovanie:    
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Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje  kúpu spoluvlastníckych podielov parciel EKN, vedených na LV č.918, v k.ú. 

Hrnčiarske Zalužany, p.č.202/2; 203; a 205/2 od Vladimíra Vargica,r. Vargic,  

nar.18.10.1950, bytom č. 150, 980 12 Hrnčiarske Zalužany  nasledovne: 

- p.č 202/2, zastavané plochy a nádvoria, (v celkovej výmere 228 m2): spoluvlastnícky podiel 

1/6 (cca 38 m2), za cenu: 1€/m2, celkom za 38 €; 

- p.č. 203, záhrady (v celkovej výmere 147 m2): spoluvlastnícky podiel 1/6 (cca 24,5 m2), za 

cenu: 1€/m2, celkom za 24,50 €; 

-p.č. 205/2, záhrady (v celkovej výmere 228 m2): spoluvlastnícky podiel 1/6 (cca 24,5 m2), za 

cenu: 1€/m2, celkom za 24,50€; 

Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod nehnuteľností znáša kupujúci“. 

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

 

- a2)  Ing. Ondrej Vargic Košice a Zuzana Vargicová Košice 
Títo vlastnia po 3/12 v parcele CKN č.366 (asi studňa) o výmere 14 m2 , čiže každý z nich po 

cca 3,5 m2. Ochotní sú predať svoje podiely za 25 Eur + 25 Eur. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje kúpu spoluvlastníckych podielov parcely  CKN, vedenej  na LV č.393, v k.ú. 

Hrnčiarske Zalužany, p.č.366  zastavané plochy a nádvorí (v celkovej výmere  14 m2) 

nasledovne: 

- od Ing. Ondreja Vargica, r. Vargic, nar. 17.11.1950, bytom Turgenevova 16,  040 01 Košice, 

spoluvlastnícky podiel 3/12 (cca 3,50 m2), za cenu: 25€; 

- od Zuzany Vargicovej, r. Vargicová, nar. 120.8.1976, bytom Turgenevova 16,  040 01 Košice, 

spoluvlastnícky podiel 3/12 (cca 3,50 m2), za cenu: 25€;   

Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácia a prevod nehnuteľností znáša kupujúci“. 

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

 - a3) Emília Sucháčová B.Bystrica : 

  Toto je asi najkomplikovanejší prípad. Je to na mene uvedenej, ktorá však už umrela v r.2010. 

Podarilo sa nám vypátrať jedinú jej dedičku  pani Lýdiu Makovickú, ktorá u nás zdedila ornú 

pôdu, ale parcely, ktoré vlastní v parku do dedičstva nezahrnuli. Dohodol som sa s ňou, že otvorí 
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dedičské konanie a prevedie dotknuté parcely na svoje meno a potom nám ich predá v cene 

1€/m2. 

Spolu za 118€. 

Parcely: 

150/2 – 35 m2 – vlastní sama 

150/3 -  124 m2 – z toho vlastní 2/3 (cca 83m2) 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje  kúpu  parcely EKN, vedenej  na LV č.893, v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, 

p.č.150/2; zastavané plochy  nádvoria o výmere 35 m2, za cenu   35€. 

Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod nehnuteľností znáša kupujúci“. 

---------  

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje  kúpu  spoluvlastníckeho podielu  2/3 parcely EKN, vedenej  na LV č.894, v 

k.ú. Hrnčiarske Zalužany, p.č.150/3; zastavané plochy  nádvoria o  celkovej výmere 124 m2 

(kupovaný podiel cca 83m2), za cenu   83€. 

Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod nehnuteľností znáša kupujúci“. 

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

b) Neznámi vlastníci – odkup parciel resp. častí parciel spravovaných SPF 

 

Identifikovali sme celkom 23 parciel, ktoré celé alebo z časti spravuje SPF. Celková výmera 

plochy ktorú by sme mali kupovať je 2580,33 m2. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje podanie žiadosti o odkúpenie parciel resp. ich častí spravovaných SPF, 

nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany nasledovne : 
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-------------------- 

 

5.)Prolongácia úveru : 

 

V Prime banke máme schválený KTK úver – ktorý sme nikdy nečerpali, slúži ako rezerva na 

nepredvídané výdavky. Keďže máme veľa žiadostí o dotácie  so spoluúčasťami, navrhujem 

schválenie jeho prolongácie na ďalšie obdobie. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „ OZ schvaľuje prijatie Minicipálneho úveru-Super linka vo výške 13000,-EUR, 

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

Slovenská republika, IČO 31 575 951, IČ DPH: SK 2020372451, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L, za podmienok dojednaných 

v príslušnej“ úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy na ďalšie 

obdobie.“ 

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

 

 

 

P.č. Parcelné LV č. m2 Druh pozemku Podiel  Obecná stavba na pozemku Požiadavka POZN:

číslo v správe SPF na kúpu v m2

PARK č.1
1. EKN 168 901 467 Zastavané plochy a nádvoria 1    Fontána, terasa, prístup ku KD* 467 KD-kultúrny dom
2. EKN 150/3 894 124 Zastavané plochy a nádvoria  1/3 Park, detské ihrisko 41,33

3. EKN 150/1 892 35 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 35

4. EKN 142 891 120 Záhrada 1    Park 120
5. EKN 140/4 890 20 Zastavané plochy a nádvoria 1    Hasičská zbrojnica, park 20

6. EKN 140/3 889 40 Zastavané plochy a nádvoria 1    Hasičská zbrojnica, park 40
7. CKN 460 46 319 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park, prístup ku has.zbrojnici 319

8. EKN 124/1 877 42 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 42

9. EKN 123/2 876 25 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 25
10. EKN 123/1 875 25 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 25

11. EKN 126 878 198 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 198
SPOLU: 1332,33

PARK č.3
1. EKN 187 904 208 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park, miestna komunikácia 208
2. EKN 188/1 905 111 Zastavané plochy a nádvoria 1    Miestna komunikácia 111

3. EKN 188/2 905 36 Zastavané plochy a nádvoria 1    Miestna komunikácia 36

4. EKN 188/3 905 36 Zastavané plochy a nádvoria 1    Miestna komunikácia 36
SPOLU: 391

PARK č.4
1. EKN 198/2 916 70 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 70
2. EKN 203 918 147 Záhrada  5/6 Park, prístup k melior.rigolu 122,5 rigol na par.č.EKN 1034

3. EKN 202/2 918 228 Zastavané plochy a nádvoria  5/6 Park 190
4. EKN 204 919 43 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 43

5. CKN 366 393 14 Zastavané plochy a nádvoria  1/2 Park, obecná studňa 7

6. EKN 205/1 920 108 Záhrada 1    Park, prístup k melior.rigolu 108 rigol na par.č.EKN 1034
7. EKN 205/2 918 147 Záhrada  5/6 Park, prístup k melior.rigolu 122,5 rigol na par.č.EKN 1034

8. EKN 206/1 921 194 Záhrada 1    Park, prístup k melior.rigolu 194 rigol na par.č.EKN 1034
SPOLU: 857

CELKOM: 2.580,33 m2
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6.) Žiadosť MF - Dotácia na individuálne potreby obcí 

Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s 

výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na : 

a) riešenie havarijných situácií na majetku obce, 

b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce, 

max 13.500 €. 

Žiadame o dotáciu každý rok, pričom nám bolo vyhovené len v r.2011 – rozhlas a v r.2013 – 

okná a dvere MŠ; 

- pred tromi rokmi sme žiadali  na budovu OÚ, predvlani sme žiadali na budovu MŠ, vlani na 

dom smútku– žiadosti nám neprešli.   Zvážte či opäť požiadame na  opravy a rekonštrukciu 

domu smútku a okolia, alebo na ihrisko, alebo na niečo iné“. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„  OZ schvaľuje podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR o dotáciu na individuálne 

potreby obci na riešenie havarijnej situácie: oprava a rekonštrukcia Domu smútku  

Hrnčiarske Zalužany a okolia, vo výške 13 500 €, ako aj spoluúčasť obce na  financovaní 

(po prípadnom schválení) vo výške 1 500 €“. 

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

7. Žiadosť o dotáciu hasiči 

  „V piatok bolo stretnutie   hasičov z BBSK  s ministrom vnútra, kde informoval o  novom 

dotačnom programe.. 

V rámci tohto programu je možné získať: 

– dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice do výšky 30.000 €, + spoluúčasť 5 %, 

– požiadať o protipovodňový vozík, ako aj malé zásahové vozidlo IVECO Daily. 

Toto všetko do 31.3.2017. K zbrojnici bude potrebné vypracovať projekt. 

 

  Navrhujem, aby sme požiadali o dotáciu na hasičskú zbrojnicu. Dali si vypracovať kompletnú 

projektovú dokumentáciu vrátane kúrenia a z nej vybrali podstatné časti, ktoré by sa realizovali 

z dotácie. Ostatné veci  postupne z vlastných zdrojov prípadne z iných dotácii. 

Taktiež by sme mali požiadať o protipovodňový vozík ako aj o zásahové vozidlo.,   

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ako aj 

spoluúčasť obce na financovaní projektu  vo výške 5%. Zároveň schvaľuje zadanie 

vypracovania projektovej dokumentácie  k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice.“ 

 

„OZ poveruje starostu obce, aby požiadal prezídium HaZZ SR o pridelenie protipovodňového 

vozíka, ako aj o pridelenie malého zásahového vozidla IVECO DAILY.“     
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---------------------- 

8. Pomník : 

     „V spolupráci so  z.o. Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZPB) a aktívnymi 

občanmi,  bola vypracovaná vizualizácia revitalizácie parku vedľa obecného úradu (na parcele 

č.EKN 186 ), vrátane vybudovania pomníka padlým vo svetových vojnách – na ktorý bude 

umiestnená tabuľa, ktorá je zatiaľ na budove OÚ. 

Náklady: 

– pomník – s príslušenstvom :  4.700 €, 

– stavebný materiál:  1.200€, 

– drevené kvetináče (11 ks):  500 €, 

– zeleň (stromy, tuje, kríky, semeno trávy): 520 €, 

– zem do kvetináčov + kvety begónie : 450 €, 

– lavičky  5 ks :  250€; 

– závlaha :  900€ 

– osvetlenie :  180€ 

Spolu:  8.700 € 

  

Financovanie: 

- Zbierka občanov a ZPB  na pomník + sponzorský dar pána  Júliusa Slaninu : spolu 

4.700 € 

- Obec :  4.000 € + práca. 

 

V rozpočte nemáme vyčlenenú sumu na tento účel. 

Sú dve alternatívy: 

a) Vyčlenenie sumy 4.000 € v rozpočte a realizovať to do 8.5.2017. 

b) Vyčlenenie sumy 2.000 € v r.2017; dokončenie v r.2018 – 2.000 € 

     odhalenie 11.11.2018 – 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. 

 

Potom dal starosta priestor prítomným poslancom na ich vyjadrenia. 

 

Poslanec  Rastislav Bolha – uprednostňuje to, aby sa  to urobilo naraz. 

Poslankyňa Ing. Andrea Kováčová – zbierka od občanov  neprebehne tak rýchlo, ak má byť 

pomník s parkom urobený do 8.5.2017. 

 

O slovo sa prihlásil aj občan  pán Július Slanina, ktorému OZ udelilo slovo: 

Pred rokom vznikol nápad ZPB, že tabuľa padlých vo svetových vojnách by si zaslúžila lepšie 

miesto.  Po konzultáciách so starostom, ZPB  a občanmi,  dal vypracovať projekt, ako by to 

mohlo vyzerať v parku vedľa obecného úradu. Slúžilo by to aj pre verejnosť na posedenie. Jeho 

finančná spoluúčasť je podmienená tým, že všetko by sa vyhotovilo do 8.5.2017. Ak by to malo 

byť realizované do 11.11.2018, odstupuje od spolufinancovania. Hovoríme o krátkej dobe, ale 

projekt pomníka by bol realizovaný sú na kľúč, firma by to urobila za 4.700,- Eur, ak obec 

pripraví park. Ostatné okolie urobí obec.  Pán Slanina zdôraznil, že o jeho pomoci je možné 

uvažovať  len ak budú práce ukončené do 8.5.2017. 

 

Potom sa starosta opýtal pána Júliusa Slaninu, či v prípade, ak by obec realizovala projekt sama 

by bola cena pomníka rovnaká.  

Na to mu pán J.Slanina odpovedal, že cena pre obec za tieto práce by bola oveľa vyššia. 

 

Pán Milan Málik mal otázku na starostu obce – doplnili ste do projektu zavlažovanie tým sa 

zvyšujú náklady pre obec o 900,- Eur.  
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Na to zareagoval pán J.Slanina – s tým trávnikom súhlasí –  musí byť v dobrom stave , lebo 

ináč nebude ten efekt. 

 

J.Slanina – keď sú finančné prostriedky zo strany obce, treba zvážiť – tí ľudia tu žili ,sme tu po 

nich. Okrem tej tabule nemáme nič.  

 

Poslanec  pán Vladimír Ďalog – prišli ste s iniciatívou, ktorú sme uvítali, ale chcel by sa opýtať 

prečo ten termín do 8.5.2017. 

 

Pán Július Slanina mu odpovedal, že pred rokom v máji pri odhaľovaní pamätnej tabule si dal 

tento cieľ, že o rok k ďalšiemu výročiu bude park s pamätníkom dokončený.  

 

Starosta – čo sa týka trávnika, osadenie hotového  trávnika je 1200,- Eur – či by pomohol pán 

Slanina s tým. 

 

Pán J.Slanina mu na to odpovedal - ak by to nemalo dobre vyzerať kvôli tomu , že trávnik nie 

je v dobrom stave tak  on berie na seba finančnú zodpovednosť za ten trávnik, ktorý je v prednej 

časti. Ušetria sa tie financie, ktoré budú zo zbierky a tie obec môže použiť na financovanie 

svojej časti. 

 

Poslanec  Rastislav Bolha – je to dosť krutý termín, nevieme ovplyvniť počasie, tvrdnutie 

betónu. Firma to môže postaviť za 2-3 dni, ale na nevyzretý betón.  

 

Poslankyňa Ing. Andrea Kováčová – všetci to chceme na tento skorší termín ak obecný úrad 

potvrdí, že sa to dá stihnúť. 

 

Starosta reagoval, že nech bude rozhodnutie akékoľvek, obec to bude rešpektovať a urobí 

všetko pre to, aby boli práce realizované v schválených termínoch. 

 

Hlasovanie za termín na dokončenie projektu Revitalizácia parku a vybudovanie pomníka 

padlým vo svetových vojnách do 8.5.2017 a vyčlenenie v rozpočte na rok 2017 na tento projekt 

sumu 4.000€ : 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 3 

Proti: 1 

Zdržal sa: 2 

 

,,OZ  neschvaľuje : 

– termín na dokončenie projektu Revitalizácia parku a vybudovanie pomníka padlým 

vo svetových vojnách do 8.5.2017 a vyčlenenie v rozpočte na rok 2017 na tento projekt 

sumu 4.000€. 

----------- 
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Hlasovanie za  revitalizáciu parku a vybudovanie pomníka padlým vo svetových vojnách, na 

parcele č. 186 v KÚ Hrnčiarske Zalužany.“ 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje revitalizáciu parku a vybudovanie pomníka padlým vo svetových vojnách, na 

parcele č. 186 v KÚ Hrnčiarske Zalužany.“ 

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

 

15.)  Diskusia 

 
Starosta obce dal priestor prítomným občanom na ich otázky. 

 

V diskusii sa nikto neprihlásil o slovo. 

 

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 28.4.2017. 

 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Radovan Séleš  

Rastislav Bolha 

 

 

 

 

 

            Ing. Branislav Nociar 

                                                       starosta obce     
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  Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

                Uznesenie č. 1 / 2017 (13/2014 -2018) 
 

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

3.3.2017 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch 

Obecné zastupiteľstvo : 

A/ Berie na vedomie : 
 

       1.  Vzdanie sa mandátu poslanca OZ Petra Szӧkeho.  

       2.  Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 9.12.2016. 

       3.  Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ. 

  4.  Interpelácie poslancov. 

       5.  Správu kontrolóra obce za rok 2016.(príloha č.1 zápisnice) 

       6.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2017 podľa  

predloženého  návrhu a zároveň poveruje hlavného kontrolóra obce k výkonu kontroly 

podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.( príloha č.2 zápisnice) 

       7. Informáciu o plnení rozpočtu za rok 2016 (príloha č.3 zápisnice) 

        

 

B/  Schvaľuje : 
 

 

1.  Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

      

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

 

 

2.  Rozpočtové opatrenie obce č.1/2017 podľa predloženého návrhu. (príloha č.4) 

 

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

 

 

3.  Rozpočtové opatrenie obce č.2/2017 podľa predloženého návrhu. (príloha č.5) 

 

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

 

 

4.  Rozpočtové opatrenie obce č.3/2017 podľa predloženého návrhu. (príloha č.6) 

 

       Dátum: ..........................................                     Podpis: ..................................................  
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5. Poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku centier voľného času v meste Prešov pre rok 

2017,  ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie deťom, žiakom s trvalým pobytom v obci 

Hrnčiarske Zalužany – dotácia pre mesto Prešov v celkovej výške  28,63 € na 1 žiaka. 

 

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

 

 

6. Podanie žiadosti o súhlas s výrubom 7 stromov nachádzajúcich sa na parcelných    

číslach: 

- EKN 168 – 4ks breza previsnutá, 

- EKN 161 – 1ks smrekovec opadavý 

- EKN 169 – 1 ks javor 

- EKN 178 – 1 ks breza previsnutá 

OZ zároveň schvaľuje, v prípade odsúhlasenia žiadosti príslušným orgánom, výrub    

týchto stromov. 

 

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

 

 

7. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2017: „Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania - L3“ , na 

budovu obecného úradu (názov projektu: zateplenie polyfunkčného objektu). OZ 

zároveň schvaľuje  spoluúčasť obce na financovaní projektu vo výške 5 % z 

oprávnených nákladov projektu. 

 

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

 

 

8.  Podanie žiadosti o odkúpenie novovytvorených parciel  podľa GP č. 48109622/8-2017, 

nachádzajúcich sa v k.ú. Sušany, parcelné čísla CKN: 

- 603/16, o výmere 43m2; 

- 603/57,  93 m2; 

- 943/1, 58m2; 

- 943/2, 9 m2; 

- 943/3, 51m2; 

- 943/4, 57m2; 

- 943/5, 27m2; 

- 943/8, 11m2; 

- 943/9, 31m2; 

- 943/10, 10 m2; 

- 943/11, 23m2, 

- 952, 144 m2, 

             od Slovenského pozemkového fondu, spolu o celkovej výmere 557 m2.  

 

Dátum: ..........................................                     Podpis: ................................................. 
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9. Kúpu spoluvlastníckych podielov parciel EKN, vedených na LV č.918, v k.ú. 

Hrnčiarske Zalužany, p.č.202/2; 203; a 205/2 od Vladimíra Vargica,r. Vargic,  

nar.18.10.1950, bytom č. 150, 980 12 Hrnčiarske Zalužany  nasledovne: 

- p.č 202/2, zastavané plochy a nádvoria, (v celkovej výmere 228 m2): spoluvlastnícky 

podiel 1/6 (cca 38 m2), za cenu: 1€/m2, celkom za 38 €; 

- p.č. 203, záhrady (v celkovej výmere 147 m2): spoluvlastnícky podiel 1/6 (cca 24,5  

m2), za cenu: 1€/m2, celkom za 24,50 €; 

-p.č. 205/2, záhrady (v celkovej výmere 228 m2): spoluvlastnícky podiel 1/6 (cca 24,5 

m2), za cenu: 1€/m2, celkom za 24,50€; 

Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod nehnuteľností znáša 

kupujúci. 

 

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

 

 

10. Kúpu spoluvlastníckych podielov parcely  CKN, vedenej  na LV č.393, v k.ú.   

Hrnčiarske Zalužany, p.č.366  zastavané plochy a nádvorí (v celkovej výmere  14 m2) 

nasledovne: 

- od Ing. Ondreja Vargica, r. Vargic, nar. 17.11.1950, bytom Turgenevova 16,  040 01 

Košice, spoluvlastnícky podiel 3/12 (cca 3,50 m2), za cenu: 25€; 

- od Zuzany Vargicovej, r. Vargicová, nar. 120.8.1976, bytom Turgenevova 16,  040 01 

Košice, spoluvlastnícky podiel 3/12 (cca 3,50 m2), za cenu: 25€;   

Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácia a prevod nehnuteľností znáša 

kupujúci. 

 

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

 

 

11. Kúpu  parcely EKN, vedenej  na LV č.893, v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, p.č.150/2; 

zastavané plochy  nádvoria o výmere 35 m2, za cenu   35€. 

Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod nehnuteľností znáša     

kupujúci.  

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

 

12. Kúpu  spoluvlastníckeho podielu  2/3 parcely EKN, vedenej  na LV č.894, v k.ú. 

Hrnčiarske Zalužany, p.č.150/3; zastavané plochy  nádvoria o  celkovej výmere 124 

m2 (kupovaný podiel cca 83m2), za cenu   83€. 

Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod nehnuteľností znáša 

kupujúci. 

 

Dátum: ..........................................                     Podpis: ................................................. 
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13. Podanie žiadosti o odkúpenie parciel resp. ich častí spravovaných Slovenským 

pozemkovým fondom, nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany nasledovne : 

 

 
 

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

 

14. Prijatie Minicipálneho úveru-Super linka vo výške 13000,-EUR, poskytnutého zo 

strany Prima banka Slovensko a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská 

republika, IČO 31 575 951, IČ DPH: SK 2020372451, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L, za podmienok dojednaných 

v príslušnej“ úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy na ďalšie 

obdobie. 

 

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

 

 

15. Podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR o dotáciu na individuálne potreby obci na 

riešenie havarijnej situácie: oprava a rekonštrukcia Domu smútku  Hrnčiarske Zalužany 

a okolia, vo výške 13.500 €, ako aj spoluúčasť obce na  financovaní (po prípadnom 

schválení) vo výške 1.500 €. 

 

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

 

 

16. Podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ako aj spoluúčasť obce 

na financovaní projektu  vo výške 5%. Zároveň schvaľuje zadanie vypracovania 

projektovej dokumentácie  k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. 

 

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

P.č. Parcelné LV č. m2 Druh pozemku Podiel  Obecná stavba na pozemku Požiadavka POZN:

číslo v správe SPF na kúpu v m2

PARK č.1
1. EKN 168 901 467 Zastavané plochy a nádvoria 1    Fontána, terasa, prístup ku KD* 467 KD-kultúrny dom
2. EKN 150/3 894 124 Zastavané plochy a nádvoria  1/3 Park, detské ihrisko 41,33

3. EKN 150/1 892 35 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 35

4. EKN 142 891 120 Záhrada 1    Park 120
5. EKN 140/4 890 20 Zastavané plochy a nádvoria 1    Hasičská zbrojnica, park 20

6. EKN 140/3 889 40 Zastavané plochy a nádvoria 1    Hasičská zbrojnica, park 40
7. CKN 460 46 319 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park, prístup ku has.zbrojnici 319

8. EKN 124/1 877 42 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 42

9. EKN 123/2 876 25 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 25
10. EKN 123/1 875 25 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 25

11. EKN 126 878 198 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 198
SPOLU: 1332,33

PARK č.3
1. EKN 187 904 208 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park, miestna komunikácia 208
2. EKN 188/1 905 111 Zastavané plochy a nádvoria 1    Miestna komunikácia 111

3. EKN 188/2 905 36 Zastavané plochy a nádvoria 1    Miestna komunikácia 36

4. EKN 188/3 905 36 Zastavané plochy a nádvoria 1    Miestna komunikácia 36
SPOLU: 391

PARK č.4
1. EKN 198/2 916 70 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 70
2. EKN 203 918 147 Záhrada  5/6 Park, prístup k melior.rigolu 122,5 rigol na par.č.EKN 1034

3. EKN 202/2 918 228 Zastavané plochy a nádvoria  5/6 Park 190
4. EKN 204 919 43 Zastavané plochy a nádvoria 1    Park 43

5. CKN 366 393 14 Zastavané plochy a nádvoria  1/2 Park, obecná studňa 7

6. EKN 205/1 920 108 Záhrada 1    Park, prístup k melior.rigolu 108 rigol na par.č.EKN 1034
7. EKN 205/2 918 147 Záhrada  5/6 Park, prístup k melior.rigolu 122,5 rigol na par.č.EKN 1034

8. EKN 206/1 921 194 Záhrada 1    Park, prístup k melior.rigolu 194 rigol na par.č.EKN 1034
SPOLU: 857

CELKOM: 2.580,33 m2
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17. Revitalizáciu parku a vybudovanie pomníka padlým vo svetových vojnách, na parcele 

č. 186 v KÚ Hrnčiarske Zalužany. 

 

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

 

 

C/  Neschvaľuje : 
 

 

1. Dodatok č.1 k smernici č.3/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových 

vôd podľa predloženého návrhu (príloha č.7 zápisnice). 

 

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

 

 

2. Termín na dokončenie projektu Revitalizácia parku a vybudovanie pomníka padlým 

vo svetových vojnách do 8.5.2017 a vyčlenenie v rozpočte na rok 2017 na tento projekt 

sumu 4.000 €. 

    

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

 

 

 

D/  Konštatuje : 
 

1. Že náhradník za poslanca Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany, p. Ing. Radovan 

Vargic, zložil zákonom predpísaný sľub a tým sa dňom 3.3.2017 ujíma funkcie poslanca 

OZ v Hrnčiarskych Zalužanoch. 

 

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

 

          

 

E/  Poveruje : 
 

1.Starostu obce, aby požiadal prezídium HaZZ SR o pridelenie protipovodňového vozíka, 

ako aj o pridelenie malého zásahového vozidla IVECO DAILY.   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                               Ing. Branislav Nociar 

             starosta obce     


