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    Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  2/2017 (14/2014-2018) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  28.04.2017, o 18,00 hodine, v zasadačke    Obecného   úradu v 

Hrnčiarskych Zalužanoch 

 

Prítomní: 
Ing. Branislav Nociar – starosta obce, 

Martina Cabanová – ekonómka obce, 

Ing.Agáta Krajlíková- administratívna pracovníčka obce, 

Ivan Pilčík – kontrolór obce.  

 

Poslanci: 
Vladimír Ďalog, 

Ing. Andrea Kováčová, 

Ing.Milan Markotán, 

Radovan Séleš, 

Ing. Radovan Vargic. 

 

Neprítomní: 

Rastislav Bolha,  

Katarína Peržeľová. 

 

Hostia: 

Mikuláš Kováč, 

Pavel Parobek, 

Marek Potocký, 

Mgr.Elena Sélešová 

Erik Séleš, 

Jessica Szӧkeová. 

 

1.)  Otvorenie zasadnutia 

 

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

prítomných a oficiálne otvoril zasadnutie. 

 

2.) Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

  
     Starosta obce v tomto bode programu skonštatoval, že z celkového počtu všetkých 

poslancov 7 je prítomných 5, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neprítomní sú p.Rastislav Bolha, p.Katarína Peržeľová, ktorí 

sa ospravedlnili. 
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      Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

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

Za overovateľov: p. Ing.Milana Markotána a p.Vladimíra  Ďaloga. 

 
 

Starosta obce predniesol prítomným program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Hrnčiarske Zalužany  28.4.2017: 

 
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 3.3.2017. 

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

7.   Interpelácie poslancov. 

8.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  obce za rok  2016. 

9.   Schválenie záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia za rok 2016. 

10. Výročná správa obce za rok 2016. 

11. Prerokovanie žiadostí.   

12. Rôzne. 

13. Prerokovanie možnosti zriadenia sociálneho podniku. 

14. Diskusia. 

15. Záver. 

Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, dotazy a návrhy na doplnenie 

programu starosta dal hlasovať za predložený návrh programu. 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“. 

 

 

 

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ  
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5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa  3.3.2017  

 

      Starosta obce predniesol prítomným plnenie uznesení z minulého zasadnutia OZ : 

„Bod B/2-4 -  schválené rozpočtové opatrenia č.1,2, a 3/2017 (účtovanie ŠJ v rozpočte, presun 

medzi položkami dotácií na stravu a školské potreby, dotácia a spoluúčasť na kamerový systém)  

- boli zapracované do rozpočtu a postupujeme podľa  takto upraveného rozpočtu. 

 

Bod B/5 – schválené poskytnutie dotácie pre  centrum  voľného času v meste Prešov pre rok 

2017,  ktoré poskytuje záujmové vzdelávanie žiakom s trvalým pobytom v obci Hrnčiarske 

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

žiadateľovi a dotácia už bola aj vyplatená. 

 

Bod B/7 -  schválené podanie žiadosti o výrub 7 stromov druh: 5 breza previsnutá,1 javor a 1 

smrekovec opadavý + v prípade odsúhlasenia výrub týchto stromov – žiadosť, vrátane 

všetkých požadovaných stanovísk, bola podaná a schválená mestom Poltár, ktorý je 

príslušný pre našu obec vydávať  takéto povolenia, dňa 21.3.2017. Výrub bol realizovaný 

dňa 30.3. 2017 spoločnosťou ELE FRID RS (majú na to licenciu)  a náklady činili 660,-€ 

(ponuka od ďalšej spoločnosti 1300€). Zároveň bola obci uložená povinnost vysadiť v 

katastri obce  do 30.9.2018 – 10 ks drevín alebo kríkov, vhodných do našej klimatickej 

oblasti  o ktoré sa musíme  minimálne 3 roky intenzívne starať (okopávať, polievať). 
 

Bod B/7 – schválené podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2017: 

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

na budovu obecného úradu , vrátane spoluúčasti obce  na financovaní projektu vo výške 5 % z 

oprávnených nákladov projektu  –  žiadosť bola podaná dňa 10.3.2017 na sumu 153 487,- €, 

pričom spoluúčasť obce po schválení by bola 8.079,26 €, spolu 161 566,26 €.  Ako je 

pravidlom pri takýchto žiadostiach, už nám prišla aj výzva na doplnenie žiadosti,  s celkom 

šibeničným termínom,  na doplnenie  rôznych dokumentov, na ktorej  intenzívne pracujeme. 

Zrejme tam dôjde k určitej zmene v žiadanej výške  - niektoré náklady (cca 2400€) boli 

označené ako neoprávnené. 

 

Bod B/8 – schválené podanie žiadosti o odkúpenie parciel v k.ú Sušany (na Pažiti) od 

Slovenského pozemkového fondu, spolu o celkovej výmere 557 m2 . 

Žiadosť, vrátane všetkých príloh (geometrický plán, vyjadrenie pozemkového úradu o 

neuplatnení reštitučného nároku, súhlas obce Sušany s odkupom, znalecký posudok, LV, 

výpis z uznesenia) –  som doručil SPF dňa 5.4.2017, pričom si ešte dožiadali originály LV 

na okolité parcely + IČO, osvedčenie o zvolení, ktoré sme im  poslali 12.4.2017 – teraz 

môžeme čakať cca rok na ich definitívne vyjadrenie či a v akej cene nám tieto parcely 

predajú.  

 

Bod B/9-12  – schválenie kúpy spoluvlastníckych podielov, resp. vlastníckeho podielu 

pozemkov existujúcich vlastníkov v parkoch ( V.Vargic, O. Vargic, Makovická) -  schválenie 

bolo oznámené predávajúcim, v súčasnosti pracujeme na zmluvách a inej dokumentácii 

potrebnej k prevodu. 

 

Bod B/13 – schválené  podanie žiadosti o odkúpenie parciel, resp. ich častí, spravovaných 

Slovenským pozemkovým fondom, nachádzajúcich sa  v parkoch (celkom 23 parciel vo výmere 

2580,33m2) – pri podávaní žiadosti o odkup na SPF si vyžiadali ešte kúpne zmluvy a čestné 
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prehlásenie OZ (prerokujeme v bode rôzne). Až po doručení týchto dokumentov žiadosť 

zaevidujú ako podanú. 

 

Bod B/14 – schválené  prijatie kontokorentného úveru (čerpanie len v prípade potreby) vo výške 

13.000,-€ z Prima banky – limit máme zatiaľ platný, pracujeme na žiadosti o jeho 

obnovenie. 
 

Bod B/15 – schválené podanie žiadosti o dotáciu na MF SR na opravu a rekonštrukciu domu 

smútku vo výške 13.500,-€ - žiadosť bola podaná dňa 22.3.2017, rozhodnutie bude cca v 

júli. 

 

Bod B/16 -  schválené podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice,  

spoluúčasti obce na financovaní projektu  vo výške 5%, ako aj schválenie zadania vypracovania 

projektovej dokumentácie  k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice -  žiadosť bola podaná 

29.3.2017, s predpokladaným investičným nákladom vo výške 55.200,-€. Projektová 

dokumentácia bude vypracovaná až v 2. etape po predbežnom schválení žiadosti. 

 

Bod B/17 –  Schválenie revitalizácie parku  a vybudovanie pomníka padlým vo svetových 

vojnách, na parcele č. 186 v KÚ Hrnčiarske Zalužany -  začali sme s odstraňovaním starých 

prehustených kríkov, chceme posiať trávu a začať s prípravou  novej vizualizácie 

pomníka a parku, keďže tá predošlá je majetkom pána Slaninu.   

 

Bod C/1 – neschválenie dodatku k smernici č.3/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd -  pôvodné znenie ostalo v platnosti a postupujeme podľa neho. 

 

Bod C/2 – neschválenie termínu 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 € - týmto neschválením sme  v rozpočte nevyčlenili sumu na  

pomník, preto sme začali s nenákladnými vecami. Po vyjasnení vlastníctva tabule a  

vypracovaní novej vizualizácie  sa k problému môžeme vrátiť ešte v tomto roku, alebo v 

rozpočte na budúci rok. 

Bod E/1 – poverenie starostu obce, aby požiadal prezídium HaZZ SR o pridelenie 

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

žiadosť o pridelenie uvedenej techniky bola zaslaná 29.3.2017“. 

„OZ  konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ  konaného dňa 3.3.2017 boli splnené.“ 

 

6.)   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 - prerábame vodovodné potrubie, steny  vo 

veľkej miestnosti sú už vystierkované, 

-     začali sme betónovať ryhy na cestách, ktoré vznikli po pripájaní občanov na kanalizáciu, 
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-   bola vykonaná úprava terénu na bývalom smetisku, kde bude tohtoročná vatra a v budúcnosti 

by tam mohla byť oddychová zóna. 

 

b) Žiadosti o dotácie: 

 

– b.1 -  Žiadosť o NFP na zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ – ako som už 

minule spomínal, táto žiadosť nebola schválená (12/2016).  Dôvody  - nesplnili sme  podmienku 

týkajúcu sa kategórie energetickej triedy v oblasti primárna energia.. Podali sme odvolanie, 

ktoré nám tiež bolo zamietnuté.    

 

Vyšla nová výzva, cez ktorú sme chceli opätovne požiadať o dotáciu  bez ďalších dodatočných 

nákladov, keďže – projektovú dokumentáciu máme spracovanú, verejné obstarávanie prebehlo, 

žiadosť nám spracovateľ vypracuje zadarmo. Už sme mali všetko vypracované a pripravené, 

keď 2 dni pred uzávierkou vyhlasovateľ predĺžil termín na predloženie žiadosti  o mesiac – do 

28.4., pričom zároveň zmenil podmienky výzvy – bolo potrebné zmeniť zdroj vykurovania, 

alebo prípravy TÚV, rekuperácia  a podobne. Keďže tieto zmeny je potrebné zakomponovať do 

projektovej dokumentácie, rozpočtu, schváliť zmenu stavebného povolenia, vyhlásiť nové VO  

nebolo to možné stihnúť do uvedeného termínu urobiť. Teda žiadosť sme nepodali, urobíme tak 

v 2. kole, ak sa nevyčerpajú prostriedky. 

– b.2 – žiadosť na dokončenie kamerového systému  - už minule som Vás s tým 

oboznámil  -  bola nám schválená dotácia vo výške 10.000,-€, zmenili sme rozpočet a schválili 

spoluúčasť obce na projekte. 

 Zmluva s poskytovateľom dotácie už bola podpísaná, prostriedky sú už pripísané na účte, teraz 

pripravujeme súťaž na zhotoviteľa a následne prebehne realizácia. Radi by sme to dokončili 

najneskôr do konca 3. štvrťroka, aby nebol problém s termínom dokončenia a vyúčtovania 

dotácie do 15.12.2017. 

– b.3 – žiadosť o dotáciu na kanalizáciu -  vo výške 147.268,-€ nám napriek tomu, že 

bola súčasťou akčného plánu rozvoja okresu nebola schválená. 

Pre zaujímavosť: napriek prísľubom o preferovaní projektov, ktoré sú v akčnom pláne zo 4 

projektov, ktoré boli v okrese podané na Envirofond nebol schválený ani jeden. 

Ostatné žiadosti som už spomínal v predchádzajúcom bode. 

  

c) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 

 

– 1.4-31.12.2017 – sme zamestnali  3 pracovníkov na § 50j – plný úväzok, UPSVaR – 

80%, obec 20 % -  J.Parobek, F.Vargic, O.Berky. 

– 1.5.2017-30.4.2018 – zamestnáme ďalších 2 pracovníkov cez §54, aktivita 3, ktorá je 

určená pre najmenej rozvinuté okresy – 95%  UPSVaR, 5 % obec – Tomáš Albert a Jakub 

Chovanec. 

d) Iné: 

 

d.1 – pripravujeme vatru oslobodenia spojenú s majálesovou discotékou. Podujatie bude na 

novom mieste, v Rakatníku smerom na Harasť po pravej strane (bývalé smetisko), nakoľko PD 

zoralo miesto na ktorom sme robili vatru v minulosti. Uskutoční sa  5.5.2017 so začiatkom o 

20.30 hodine; 

d.2 -  spoluorganizujeme, s miestnym šachovým klubom, ďalší ročník medzinárodného 

šachového turnaja, ktorý sa uskutoční 20.5.2017 od 9.00 hod. v sále obecného úradu. 

 

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

 

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

 

O slovo sa prihlásila p. Ing. Andrea Kováčová, poslankyňa OZ, chcela by tlmočiť dotazy od 

občanov – kedy sa začne s opravou chodníka v časti obce ,,Konopište“ a kedy  začne znova 

ordinovať MUDr. Nývltová – gynekologička v ambulancii v H.Zalužanoch. 

 

Starosta jej odpovedal –že obec  vyčlenila v rozpočte na tento rok sumu na  opravu chodníka 

v tejto časti obce. Počasie nám zatiaľ nedovolilo začať s opravou tohto chodníka. A čakáme aj 

na to či nám bude schválený sociálny podnik, ktorý by túto opravu vykonal. Čiže tak, ako bolo 

povedané minule: oprava sa uskutoční zrejme v 3.štvrťroku.   

Čo sa týka ambulancie MUDr.Nývltovej – zatiaľ sme strechu polepili a 12.5.2017 by sa mala 

gynekologička vrátiť ordinovať do H.Zalužian. Už dávno sú problémy so strechou budovy 

obecného úradu. V roku 2014 bola prelepená celá strecha budovy, bol však použitý menej 

vhodný málo pružný materiál, ktorý bol lacnejší a mal dočasne vyriešiť problém do schválenia 

dotácie. Máme podanú novú  žiadosť na rekonštrukciu budovy obecného úradu, ak nám ju 

schvália tak sa bude strecha opravovať z dotácie. V rozpočte máme vyčlenených 23.000,- Eur 

na zateplenie a prelepenie celej strechy pružnejším materiálom - takže v prípade neschválenia 

dotácie opravíme strechu z vlastných finančných prostriedkov. 

-----------  

 

Ďalej sa o slovo prihlásil  poslanec, p. Radovan Séleš, že na minulom zasadnutí  predniesol 

sťažnosť občanov, že nejde rozhlas v niektorých častiach obce. Urobila sa nejaká  náprava? 

 

Starosta mu odpovedal – že rozhlas bol preskúšaný, objednané boli  nové reproduktory, ktoré 

prišli len minulý týždeň  a keď  nám to počasie dovolí,  budú nainštalované.  

-----------  

 

Radovan Séleš ďalej mal pripomienku – požiarny  rebrík, ktorý obec používa aj požičiava 

občanom je už hrdzavý, mali by sme zvážiť kúpu nového. 

 

Starosta mu na to odpovedal – nechceme, aby sa niekomu niečo stalo. Bola urobená revízia 

rebríka. Samozrejme môžeme uvažovať o zakúpení nového, k čomu musíme mať viac 

informácii o cene prípadnej opravy existujúceho, resp. kúpe nového. 

-----------  

 

Pán Radovan Séleš mal otázku na starostu obce, či sa Slovenský vodohospodársky podnik 

reagoval na žiadosť obce o vyčistenie potoka Suchá a  vyčistenie potoka v ,,Súdraži“. 

 

Starosta – odpovedal, že podľa ich písomnej odpovede to budú komplexne  riešiť v roku 2018.   

Zatiaľ riešili len akútne veci – odstránilo sa drevo, ktoré prehradilo koryto, odstránili nejaké 

stromy. 

-----------  

 

O slovo sa prihlásil p. Ing.Milan Markotán, poslanec OZ – pokúšal sa niečo vybaviť za 

legalizáciu vodovodu na Pažiti. Rozprával sa s pánom Krištom  majiteľom firmy Ekostavba, on 

už firmu neprevádzkuje, nevie nám pomôcť. Neviem kto nám dá tlakovú skúšku. Občania 

súhlasia s vecným bremenom....  
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Na to zareagoval starosta obce -  z požiadaviek od OÚŽP na legalizáciu vodovodu na Pažiti, 

sme vybavili polohopisné zameranie (vodovod zachádza do súkromných pozemkov – nutné 

vecné bremeno), vyjadrenie hasičov. Potrebujeme ešte vyjadrenie: SPP, Veolie, 2x OUŽP a ku 

kolaudácii RÚVZ (rozbor vzorky vody + materiály použité).  Ing. Markotán prisľúbil, že vybaví 

záznam o tlakovej skúške a o použitých materiáloch + súhlas dotknutých s vecným bremenom. 

 

Ing.Milan Markotán – ako bývalý starosta som urobil veľa metrov vodovou, boli tlaky zo strany 

občanov, aby vodovod bol.  

 

Starosta – keby sa vodovod robil so staveným povolením nebol by problém s tlakovou skúškou. 

Bez toho sa zrejme  nepohneme. 

 

Ing.Milan.Markotán – nie je to až také, bol som vo Veolii, dnes prisľúbili, že budúci týždeň nás 

zapoja,  prepoj je,  šachta je  akurát nie sú vodomery. Zapoja nás a treba to dokončiť. 

 

Radovan Séleš – reagoval, že dnes sú úplne iné administratívne podmienky ako boli 

v minulosti a teda legalizácia tejto čiernej stavby bude veľmi obtiažna. 

 

Starosta – dokončíme to v rámci časových možností, s tým že požadujem od Ing.Milana 

.Markotána  v tejto veci naďalej jeho pomoc, tak ako sme sa dohodli (tlaková skúška, vecné 

bremená, použité materiály) . 

----------  

 

 „OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“.  

 

 8.) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za  rok 2016    

 

     V tomto bode predniesol  kontrolór obce Ivan Pilčík stanovisko hlavného kontrolóra obce  

k návrhu záverečného účtu za rok 2016:  

 

„Návrh záverečného účtu obce H.Zalužany za rok 2016 bol spracovaný v súlade so zákonom 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Finančné hospodárenie obce 

H.Zalužany sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 

č.6/2015 zo dňa 11.12.2015. Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravovaný na základe 

uznesení OZ a vykonaných rozpočtových opatrení tri krát. Riadna účtovná závierka obce 

H.Zalužany za rok 2016 bola overovaná audítorom v súlade s §9 ods.4 zákona o obecnom 

zriadení. V zmysle §16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

odporúčam OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce H.Zalužany za rok 

2016 výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.   

 

„ OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce  za 

rok   2016.“  (príloha č.1 zápisnice). 

 

9.) Schválenie záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia za rok    

2016  

 
     Ekonómka obce p. Cabanová predniesla prítomným záverečný účet obce a rozpočtové 

hospodárenie za rok 2016. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 

2016.  
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Rozpočet obce k 31.12.2016 : 

Schválený rozpočet obce po poslednej zmene:  

 

Príjmy celkom :         579.339,- Eur  

Bežné príjmy :             382.274,- Eur 

Kapitálové príjmy :     140.220,- Eur 

Finančné príjmy :          56.845,- Eur 

 

Výdavky celkom:        562.694,- Eur 

Bežné výdavky :           360.509,- Eur 

Kapitálové výdavky :    202.185,- Eur 

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

Výsledok rozpočtu obce: +16.645,- Eur 

 

Ďalej predniesla rozbor plnenia príjmov, rozbor čerpania výdavkov, prebytok rozpočtového 

hospodárenia za rok 2016 vo výške 20.778,27 Eur, tvorba a použitie sociálneho fondu, 

bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, finančné usporiadanie vzťahov, hodnotenie 

plnenia programov obce. Záverečný účet obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Hlasovanie za schválenie Záverečného účtu obce a celoročného  rozpočtového  

hospodárenia za rok 2016: 

 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje  Záverečný účet obce Hrnčiarske Zalužany a celoročné rozpočtové 

hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.“(príloha č.2) 

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

 

Hlasovanie za schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu:  

 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 20.778,27€.“ 

 

10). Výročná správa obce za rok 2016 

 

     V tomto bode p.Cabanová predniesla prítomným individuálnu výročnú správu obce 

Hrnčiarske Zalužany za rok 2016. Správa obsahuje: informáciu o vývoji obce z pohľadu 
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rozpočtovníctva  a účtovníctva: plnenie príjmov a čerpanie výdavkov, prebytok rozpočtového 

hospodárenia, rozpočet na roky 2017-2018, majetok, zdroje krytia, pohľadávky, záväzky, 

hospodársky výsledok. Individuálna výročná správa obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2016 

tvorí prílohu č.3 zápisnice. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ berie na vedomie výročnú správu obce H.Zalužany za rok 2016“  (príloha č. 3) 

 

11.) Prerokovanie žiadostí. 

 
Starosta prečítal žiadosti, ktoré boli doručené do OZ: 

 

1. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí – 

ZŠ a MŠ Ožďany 

„Jedná sa o obdobnú žiadosť, ako sme  schvaľovali pre Prešov. Máme určené pravidlá na 

poskytovanie takýchto dotácii (schválilo OZ v r.2015), ktoré Vám zopakuje p. Ing. 

Krajlíková“. 

Ing.Krajlíková prečítala žiadosť ZŠ s MŠ Ožďany o poskytnutie finančných prostriedkov na 

podporu záujmových aktivít detí vo veku 5 až 15 rokov  na kalendárny rok 2017, nakoľko 24 

detí s trvalým pobytom v našej obci navštevuje ZŠ a MŠ Ožďany. Na rok 2017 dostávame na 

1 žiaka dotáciu vo výške 86,76 Eur. V zmysle pravidiel  pre rozdeľovanie dotácií z roku 

2015 by sme mali poskytnúť dotáciu pre záujmové útvary mimo obce a CVČ – max. 33% 

z dotácie. Čiže pre ZŠ s MŠ Ožďany na rok 2017 môžeme poskytnúť dotáciu vo výške  

28,63 Eur na 1 žiaka. Spolu na 24 žiakov  687,12 Eur. 

 

Hlasovanie 

 Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí vo 

veku 5 až 15 rokov organizovaných pre žiakov Základnej školy s MŠ v Ožďanoch pre rok 

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

Hrnčiarske Zalužany – dotácia pre ZŠ s MŠ Ožďany  v  výške  28,63 € na 1 žiaka, spolu 

v celkovej výške 687,12 Eur na 24 žiakov. 

-------------- 
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2.-3. Žiadosti o odkúpenie toho istého pozemku vo vlastníctve obce: od Pavla Parobeka 

Poltár a Jána Škorňu H.Z 316. 

„Jedná sa o pozemok p.č. CKN 136  - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 79 m2. Je to 

pozemok za domom pána Kudláka, ktorý je obcou nevyužitý a je prebytočný. 

Pán Škorňa chce, podľa jeho slov, odkúpiť aj RD na p.č.137 (78m2) po nebohom pánovi 

Kudlákovi, ktorý bol jeho príbuzný a od Júliusa Babaríka zo Sušian pozemok p.č. 135 (286m2) 

čím by vznikla výmera 393 m2 (takmer 4 áre), ktoré by chcel využiť v budúcnosti zrejme na 

podnikateľské účely. 

Pán Parobek chce tiež odkúpiť parcelu 135 a pozemky využiť ako záhradku. 

Keďže sme doteraz ešte nemali 2 záujemcov o odkup nehnuteľnosti, pozrel som Zásady 

hospodárenia  a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany, ktoré sme schvaľovali 

v r.2012  a tam je uvedené: 

  

 

6.1. Obec Hrnčiarske Zalužany pri prevode majetku využije obchodnú verejnú súťaž v 

prípade: 

 a) ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného prepisu (Vyhláška MS 

SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku ďalej len vyhláška MS SR) 

presiahne 3.320,--€,  

b) ak ide o nehnuteľnosť , o ktorú má preukázateľne záujem viac fyzických osôb 

alebo právnických osôb, to znamená ak obecný úrad eviduje minimálne dve žiadosti 

na danú nehnuteľnosť najneskôr 7 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva, na 

ktorom sa má rozhodnúť o spôsobe prevodu majetku. 

6.2.Definíciu predmetu obchodnej verejnej súťaže zabezpečí obecný úrad minimálne 

identifikáciu nehnuteľnosti a stanovenie minimálnej ceny. 

6.3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní na 15 dní pred uzávierkou podávania 

návrhov do obchodnej verejnej súťaže spôsobom uvedeným v Čl.III bod 3. 

6.4. Starosta obce najneskôr do 10 dní po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže menuje na 

otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov súťažnú komisiu, ktorá je najmenej 3 členná a 

vždy s nepárnym počtom pričom minimálne traja členovia musia byť poslanci obecného 

zastupiteľstva. Menovaní členovia súťažnej komisie si zvolia predsedu komisie. 

6.5. Výsledok súťaže bude predložený na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva s 

doporučením víťaza, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne uznesením. 

6.6. Rozhodnúť o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže môže aj obecné zastupiteľstvo 

uznesením v prípade, že všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu 

nepresiahne sumu 3.320,-Eur. 

6.7. V prípade, ak sa do verejnej obchodnej súťaže neprihlási žiadny záujemca, verejná 

obchodná súťaž bude prebiehať opakovane bez určenia minimálnej ceny podľa vyhlášky a 

víťazom sa stane ponuka s najvyššou cenou. 

 

Na základe vyššie uvedeného navrhujem: vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  na predaj 

nehnuteľného majetku obce,  nachádzajúceho sa v k.ú. H.Zalužany, p.č. CKN 136 – zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 79 m2, v minimálnej cene 1,50€/ m2. Termín na predloženie 

súťažných návrhov: 30.6.2017,do 12:00 hod., v zalepenej obálke s označením „SÚŤAŽ 

NEOTVÁRAŤ“, poštou, alebo kuriérom na adresu: obec Hrnčiarske Zalužany, č. 90, 980 12 

Hrnčiarske Zalužany, alebo osobne do podateľne obecného úradu. Zverejnenie súťaže: na 

obecnej úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

 

Potom dal starosta priestor na vyjadrenie prítomným poslancom. 
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Ing.Milan Markotán – nie je tam výnimka pre predaj v takej nízkej hodnote. 

 

Starosta mu odpovedal, že  v citovaných zásadách nie je určená výnimka..... 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

  

5 

Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

 „OZ schvaľuje  vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  na predaj prebytočného  

nehnuteľného majetku obce,  nachádzajúceho sa v k.ú. H.Zalužany, p.č. CKN 136 – 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 79 m2, v minimálnej cene 1,50€/ m2. Termín na 

predloženie súťažných návrhov: 30.6.2017, do 12:00 hod., v zalepenej obálke s označením 

„SÚŤAŽ  NEOTVÁRAŤ“, poštou, alebo kuriérom na adresu: obec Hrnčiarske Zalužany, č. 

90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, alebo osobne do podateľne obecného úradu. Zverejnenie 

súťaže: na úradnej tabuli a webovej stránke obce“. 
-----------  

 

Do 10 dní má starosta  určiť komisiu na otváranie súťažných návrhov, ktorá si zvolí predsedu. 

Výsledok súťaže bude predložený na najbližšie zasadnutie OZ, s odporučením víťaza o ktorom 

rozhodne OZ uznesením. 

 

Následne  starosta menoval členov komisie  na otváranie súťažných návrhov v zložení: 

– Ing. Andrea Kováčová 

– Vladimír Ďalog, 

– Ing. Radovan Vargic, 

 

Náhradník Ing.Milan Markotán. 

 

Pred zasadnutím OZ komisia otvorí obálky a odoporučí OZ víťaza. 

 

 

12.)  Rôzne 

 

a) Čestné prehlásenie k žiadosti o odkúpenie pozemkov v parkoch od Slovenského 

pozemkového fondu (SPF): 

 

     Starosta obce – k žiadosti o odkúpenie pozemkov od SPF obec potrebuje čestné vyhlásenie 

OZ o tom, že parky boli vybudované pred účinnosťou zákona č.138/1991, že s ich budovaním 

sa začalo v 70.-tych rokoch a že do užívania obce prešli prevodom od MNV v roku 1991, 

pričom protokol o prevode sa  nezachoval. 

Po otázkach poslancov k danej problematike, dal starosta hlasovať o znení uvedeného 

prehlásenia.  
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Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

“OZ v Hrnčiarskych Zalužanoch čestne prehlasuje, že parky v centre obce Hrnčiarske 

Zalužany boli zriadené pred účinnosťou zákona č.138/1991. 

 S úpravou verejných priestranstiev sa začalo v 70-tych rokoch 20.storočia a to výkupom 

pozemkov a stavieb rodinných domov a príslušných hospodárskych budov vo dvoroch, 

následným búraním stavieb a výsadbou zelene. 

Uvedené parky prešli do užívania obce Hrnčiarske Zalužany od Miestneho národného výboru 

Hrnčiarske Zalužany, v r.1991, pričom protokol o prevode sa nezachoval“. 

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

 

b)  Doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu: 

 

     „Táto komisia je jediná, ktorú obec musí zriaďovať povinne. Má mať 3 členov z radov 

poslancov, pričom sa má rešpektovať politické zloženie OZ. 

Doterajšie zloženie bolo  Katarína Peržeľová (SMER), Peter Szӧke (SNS), Radovan Séleš 

(SMS). 

Keďže p. Szӧke  sa vzdal poslaneckého mandátu, stratil aj členstvo v komisii. Aby sme to 

nekomplikovali politicky, lebo OZ nie je o politike, navrhujem, aby sa novým členom tejto 

komisie stal jeho náhradník p. Ing. Vargic – ak  on súhlasí a OZ ho zvolí“. 

Poslanec  Ing. Radovan Vargic súhlasil s členstvom v uvedenej komisii a tak dal starosta 

hlasovať o jeho voľbe do predmetnej komisie. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ volí  Ing. Radovana Vargica za člena komisie na ochranu verejného záujmu“ 

 

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

c) Odovzdanie majetkového priznania : 

 

     „Podľa platných zákonov je starosta povinný do 31.3. príslušného roka podať 

„majetkové priznanie“ do podateľne obce a toto priznanie má byť na 1. zasadnutí OZ 

konanom po tomto termíne odovzdané komisii na ochranu verejného záujmu (Peržeľová, 

Vargic, Séleš). V prípade, ak tak neurobí môže prísť o časť platu, pri viacnásobnom 

porušení aj o funkciu“. 

 

Ing. Agáta Krajlíková potom odovzdala Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov za rok 2016 starostu obce, komisii na ochranu verejného záujmu- 

členovi komisie pánovi Radovanovi Sélešovi. 
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 „ OZ konštatuje, že starosta obce odovzdal do podateľne obce, dňa  28.3.2017, jeho 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2016, ktoré bolo na 

zasadnutí OZ odovzdané komisii na  ochranu verejného záujmu.“ 

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

 

d)  Detské ihrisko: 

 

     „Úrad vlády vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  v programe 

Podpora a rozvoj športu na rok 2017 so zameraním na: 

– výstavbu multifunkčných ihrísk (MFI) , 

– výstavbu detských ihrísk, 

– výmenu trávnika na multifunkčnom ihrisku, 

– nákup športovej výbavy. 

S termínom na predloženie žiadosti do 31.5.2017. 

Pri zvažovaní zapojenia sa   do tejto výzvy, do úvahy mi pripadali len buď výmena trávnika na 

MFI, alebo detské ihrisko. Výstavba  MFI je mimo obliga – už ho máme a nákup športovej 

výbavy je bezpredmetný, nakoľko takúto dotáciu si vybavila TJ sama v r. 2009 , priebežne ju 

dopĺňa a je dostatočná. 

Zaujímal som sa teda prednostne o tieto 2 podprogramy a zistil som, že pri výmene trávnika na 

MFI je výška dotácie od 10 do 15.000 € a výmena umelého trávnika by pri kvalitnej tráve stála 

cca 25.000 Eur, čo by znamenalo vysokú spoluúčasť obce. 

Z uvedeného mi vyplýva, že jediným vhodným podprogramom – ak ma nepresvedčíte o 

opaku, je výstavba detského ihriska. 

Podmienky: dotácia od 8.000 do 13.000€, min.spolúúčasť 5 % ( 685€). Je tu však riziko, že pri  

schválení nižšej dotácie (napr.8000€), bude potrebná vyššia spoluúčasť, lebo sa bude musieť 

upraviť celkový rozpočet. Teda navrhujem, aby sme vyčlenili na spoluúčasť sumu max. 3.000€. 

Miesto: pri existujúcom detskom ihrisku v parku na parcele EKN 152 resp.151. Povinnosť 

prehlásiť, že pozemky 10 rokov nepredáme a budeme prevádzkovať  DI min. 10 rokov.  

Potom dal starosta priestor poslancom na ich vyjadrenie:  

 

Ing.Andrea Kováčová  - chodieva okolo parku  a detské ihrisko je využité, chodievajú tam 

mamičky s deťmi, zišlo by sa tam toho viac. 

 

Radovan Séleš - je potrebné robiť aj revízie detského ihriska kvôli bezpečnosti.  

 

Vladimír Ďalog- mal otázku na starostu obce – či je potrebný aj projekt na detské ihrisko. 

 

Starosta – urobí sa vizualizácia, rozpočet, ohlásenie drobnej stavby  -   projekt nie je potrebný. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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„OZ schvaľuje podanie žiadosti  o poskytnutie dotácie v Programe podpora rozvoja športu 

na rok 2017,  na podprogram 2 – výstavba detských ihrísk, v žiadanej výške 13.000€, s 

maximálnou spoluúčasťou obce na financovaní, vo výške 3.000€.“ 

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

13.)  Prerokovanie možnosti zriadenia sociálneho podniku (SP). 

 

       Starosta – „ako určite viete okres PT bol zaradený medzi najzaostalejšie okresy (NZO). Na 

základe toho bol vypracovaný a vládou schválený akčný plán rozvoja okresu (AP).  Súčasťou 

AP sú projektové zámery, ktoré mali byť preferované pri schvaľovaní.  Tieto zámery by som 

rozdelil do troch  oblastí: 

– podnikateľské s tvorbou pracovných miest, 

– obecné bez tvorby nových pracovných miest, 

– obecné – s tvorbou pracovných miest. 

 

Vláda chce vyzdvihovať sociálny aspekt a preto vymyslela novú koncepciu sociálnych 

podnikov (SP). V našom okrese schválila, v porovnaní s inými NZO, nadštandardné podmienky 

podpory, u nás až 150.000 €. 

Tento príspevok  mal byť pôvodne čerpaný v priebehu 5 rokov, ale keďže vlani  ešte neboli 

absolútne známe podmienky jeho čerpania, ani jedna obec ho nečerpala. Teda na vyčerpanie 

zostávajú 4 roky (2017-2020). 

Ďalšou výhodou SP je možnosť vydotovania pracovných miest cez špeciálny program na 2 

roky. Prvých 15 mesiacov nám dotujú 95 % z ceny práce a 9 mesiacov 60 %. V priemere nám 

teda zaplatia takmer 82 % z ceny práce. 

Pri vybavení SP pracovnými prostriedkami cez RP   a vydotovaní pracovných miest minimálne 

na 2 roky, by sme boli naozaj zvýhodnení oproti konkurencii, nakoľko do ceny by sme nemuseli 

kalkulovať odpisy a cena práce by bola u nás oveľa lacnejšia. 

 

Určitou komplikáciou súbehu takýchto 2 podpôr (obidve sú formou štátnej pomoci) je to, že  

štátna pomoc čerpaná obcou za 3 roky nesmie presiahnuť 200.000€. To znamená, že ročne by 

sme pri lineárnom čerpaní  počas 3 rokov nemali čerpať viac ako 66.000 €.  Pri čerpaní na 4 

roky nám to prepočtovo vychádza, pri 3 rokoch by sme zrejme nevyčerpali celý príspevok, resp. 

nemohli by sme si vydotovať pracovné miesta. Preto je dôležité začať čerpať RP už v tomto 

roku. Pre okres je vyčlenených 360.750 € na tento rok. V AP je náš záväzok, že ak vytvoríme 

SP  v r.2021 musí mať minimálne 5 zamestnancov. 

Náš SP: 

Na základe požiadavky z vlády som pred určitým časom,  vypracoval rámcový zámer Obecného 

podniku služieb Hrnčiarske Zalužany (ObPS) – (starosta dal poslancom k nahliadnutiu  

rámcový zámer). A aj keď  už teraz viem, že  mnohé veci už treba prepracovať, myslím, že ho 

môžeme použiť ako východisko v našich ďalších úvahách. 

Zameranie nášho SP:  stavebné práce, opravy komunikácii a poskytovanie (platených) služieb 

pre obyvateľstvo. 

Zamestnanci: 3,5 zamestnanca v r.2017 – 5 zamestnancov v r.2021. 

Zákazníci: 

– hlavne obec  -  na rôzne stavebné práce v rozsahu aspoň 15.000 € ročne. Výhoda pre 

nás je v tom, že nemusíme robiť verejné obstarávanie (VO) – zákazky „in house“  - teda 

to pre nás bude oveľa lacnejšie ako cez cudzie firmy. V budúcnosti možno nákup 

materiálu bez DPH (odpočet); 
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– subdodávky pri schválených väčších dotáciách pre  obec (kanalizácia, kultúrny dom, 

MŠ....);   

– okolité obce na stavebné práce z ich vlastných zdrojov; 

– služby pre obyvateľov; 
– firmy, iné obce  - VO na menšie zákazky. 

 

Vybavenie SP:  bude trochu odlišné ako je v zámere. 

V prvom roku by sme nakúpili vybavenie hlavne na vykonávanie stavebných prác + iné 

potrebné vybavenie SP (počítač, tlačiareň, ochranné pomôcky). 

V druhom roku  na opravy ciest a poskytovanie služieb. 

V 3-4 roku doplnenie vybavenia podľa potreby.  

Pri takomto vybavení a vydotovaní pracovných miest nemám obavu o to, že by sme ho 

neudržali v  činnosti minimálne 5 rokov – čo je podmienka. 

Postup: 

– schválenie  založenia s.r.o.  v OZ (obec jediný spoločník, presun 5000 € do ZI 

spoločnosti, konateľ starosta) - 04/2017, 

– založenie s.r.o., - 05/2017, 

– udelenie štatútu sociálneho podniku  (1/3 zamestnávanie znevýhodnených UoZ+ 1/3 

zisku do vytvárania nových pracovných miest)  - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

(UPSVaR), 06/2017, 

– žiadosť o dotáciu na zamestnancov 06-07/2017, 

– prijatie 3 zamestnancov 07-08/2017 (môžu zatiaľ robiť s náradím, ktoré máme), 

– žiadosť o čerpanie RP, 

– verejné obstarávanie, 

– schválenie, prípadne čerpanie RP - 12/2017. 

Výhody: 

– vybavenie obce (podniku) technikou, 

– lacnejšie vykonávanie stavebných prác pre obec, 

– príjem pre obec v prípade zisku – 70 % môže ísť zriaďovateľovi, 

– optimalizácia daňového základu – nájom obecných priestorov pre SP, 

– zamestnávanie nezamestnaných v obci, 

– budúca možnosť nákupu materiálu bez DPH (vratky) 

– pomoc CPP pri administrovaní. 

Nevýhody: 

– nie úplne vyprofilované legislatívne prostredie, 

– administratívna náročnosť, 

– vyššie zaťaženie zamestnancov obce (účtovníctvo, mzdy, koordinácie prác a podobne), 

– zaťaženie starostu – hlavne pri rozbehu spoločnosti – aj starosta aj konateľ, 

– viac práce aj pre kontrolóra a  poslancov – kontrola a riadenie  s.r.o. - funkcia valného 

zhromaždenia... 

 

Potom dal starosta priestor poslancom na ich vyjadrenia a návrhy. 

 

Ing.Andrea.Kováčová – aké sú nároky na kvalitu zamestnancov. 

 

Starosta jej odpovedal – musia to byť znevýhodnení uchádzači o zamestnanie (UoZ) vedení 

v evidencii úradu práce  viac ako rok, alebo vek nad 50 rokov (evidencia min.3 mesiace). 

Ing.Milan Markotán – to všetko je podvod - všetky sociálne podniky mali problémy, čo budú 

robiť v zime, náročné na kontrolu, administratívu. Problém je vybrať vhodných  

nezamestnaných. Musia mať zákazky. 
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Na to zareagoval poslanec OZ Radovan Séleš - mladí ľudia nám odchádzajú za prácou. Ja som 

sa informoval v obci, v ktorej majú sociálny podnik. Začiatky mali ťažké. Ale dnes už má 

sociálny podnik viac zamestnancov. Robia aj služby pre občanov – oranie, bránenie, kosenie 

a podobne. Majú cenník služieb.  

-------  

 

Potom dal starosta priestor aj prítomným občanom, aby sa vyjadrili k tomuto projektu. 

 

O slovo sa prihlásila Mgr.Elena Sélešová – obec získa peniaze na nákup strojov, stroje potom 

ostanú obci , aj to je veľký prínos. Starosta si to berie na plecia, neverím že by sa v obci nenašli 

3 schopní občania, ktorí by pracovali v sociálnom podniku. 

Marek Potocký vyjadril tiež svoj postoj k tomuto projektu - chodievam pravidelne na 

zasadnutia OZ. Viackrát sa neschválili projekty, lebo sme sa obávali budúcnosti. Niečo je 

potrebné vyskúšať.  

 

Pani Mgr.E. Sélešová – koľko by obec musela investovať ? 

 

Starosta jej odpovedal –  5.000,- Eur na rozbeh s.r.o.  

 

Poslanec Vladimír Ďalog – ako rýchlo sa refundujú peniaze. 

 

Starosta – na mzdy z UPSVaR cca o 2 mesiace, z regionálneho príspevku na stroje to potrvá 

dlhšie, zrejme  koncom roka – ale to nebude refundácia, pravdepodobne  zálohové platby. 

Keďže do rozpravy sa už nikto neprihlásil starosta  dal hlasovať  za schválenie  rámcového  

zámeru  zriadenia Obecného podniku služieb Hrnčiarske Zalužany (príloha č.4), pri 

ktorom bude obec žiadať priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje rámcový  zámer  zriadenia Obecného podniku služieb Hrnčiarske Zalužany 

(príloha č.4 ), pri ktorom bude obec  žiadať o priznanie postavenia sociálneho podniku 

pracovnej integrácie.“ 
------------- 

Potom dal hlasovať za založenie    spoločnosti  s ručením obmedzeným, jej obchodný názov, 

sídlo, vklad spoločníka a konateľa spoločnosti.  

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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,,OZ schvaľuje založenie (zakladateľskú listinu) spoločnosti s ručením obmedzeným s 

obchodným menom: Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany s.r.o., sídlo: Hlavná 90, 

98012 Hrnčiarske Zalužany, ktorej jediným  spoločníkom je obec Hrnčiarske Zalužany so 

sídlom: Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany. 

,,OZ schvaľuje peňažný  vklad obce ako jediného spoločníka do základného imania 

spoločnosti  v sume 5.000€.“ 

,,OZ  určuje za konateľa spoločnosti Ing. Branislava Nociara.“ 

 

„V súvislosti so schválením sociálneho podniku je ešte potrebné schváliť  čerpanie rezervného 

fondu vo výške 5.000,- Eur, z dôvodu vkladu obce  do základného imania sociálneho podniku“.  

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,, OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 5.000,- Eur, z dôvodu vkladu do 

základného imania sociálneho podniku: Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany s.r.o., 

sídlo: Hlavná 90, 98012 Hrnčiarske Zalužany“. 

-------- 

 

Hlasovanie za rozpočtové opatrenie č.4/2017 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4/2017, ktorým sa navyšujú príjmy a výdavky o 5.000,- 

Eur, ktoré sa týkajú vkladu do základného imania sociálneho podniku Obecný podnik služieb 

Hrnčiarske Zalužany s.r.o., sídlo: Hlavná 90, 98012 Hrnčiarske Zalužany ( príloha č.5 

zápisnice).“ 

 

14.)  Diskusia 

 
Starosta obce dal priestor prítomným občanom na ich otázky. 

 

Poslanec Vladimír Ďalog mal ešte otázku k sociálnemu podniku -  keď bude sociálny podnik 

robiť nejaké práce pre obec , bude to fakturovať obci. 

Starosta - za prácu vykonanú pre obec bude sociálny podnik fakturovať obci, ale  to budú 

podstatne nižšie ceny, ako keby to mali robiť cudzie firmy. 

-------  

 

Poslanec Ing.Milan .Markotán – môže sociálny podnik hocikedy skončiť? 
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Starosta – nie, najskôr  po 5 rokoch. 

 

15.) 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 30.6.2017. 

 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Ing.Milan Markotán  

Vladimír Ďalog 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Branislav Nociar 

                                                              starosta obce     
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  Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

                Uznesenie č. 2 / 2017 (14/2014 -2018) 
 

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

28.4.2017 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch 

Obecné zastupiteľstvo : 

A/ Berie na vedomie : 
 

          1.  Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 3.3.2017. 

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

     4.  Interpelácie poslancov. 

          5.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce  za rok   2016. (príloha       

               č.1 zápisnice) 

          6. Výročnú správu obce H.Zalužany za rok 2016. (príloha č. 3 zápisnice) 

             

B/  Schvaľuje : 
 

1.  Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

      

      

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

 

 

2. Záverečný účet obce Hrnčiarske Zalužany a celoročné rozpočtové hospodárenie za 

rok  2016 bez výhrad. (príloha č.2) 

 

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

 

 

3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  na tvorbu rezervného fondu vo výške  

20.778,27 Eur. 

 

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

 

 

4. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí vo veku 5 

až 15 rokov organizovaných pre žiakov Základnej školy s MŠ v Ožďanoch pre rok 

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

v obci Hrnčiarske Zalužany – dotácia pre ZŠ s MŠ Ožďany  vo  výške  28,63 € na 1 

žiaka, spolu v celkovej výške 687,12 Eur na 24 žiakov. 

 

      Dátum: ..........................................                     Podpis: ..................................................  
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5. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  na predaj prebytočného  nehnuteľného majetku 

obce,  nachádzajúceho sa v k.ú. H.Zalužany, p.č. CKN 136 – zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 79 m2, v minimálnej cene 1,50€/ m2. Termín na predloženie 

súťažných návrhov: 30.6.2017, do 12:00 hod., v zalepenej obálke s označením 

„SÚŤAŽ  NEOTVÁRAŤ“, poštou, alebo kuriérom na adresu: obec Hrnčiarske 

Zalužany, č. 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, alebo osobne do podateľne obecného 

úradu. Zverejnenie súťaže: na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

 

 

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

 

 

6. Podanie žiadosti  o poskytnutie dotácie v Programe podpora rozvoja športu na rok 

2017,  na podprogram 2 – výstavba detských ihrísk, v žiadanej výške 13.000€, s 

maximálnou spoluúčasťou obce na financovaní, vo výške 3.000€. 

 

 

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

 

 

7. Rámcový  zámer  zriadenia Obecného podniku služieb Hrnčiarske Zalužany, pri 

ktorom bude obec žiadať o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej 

integrácie. (príloha č.4 ) 

 

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

  

 

8. Založenie (zakladateľskú listinu) spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným 

menom: Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany s.r.o., sídlo: Hlavná 90, 98012 

Hrnčiarske Zalužany, ktorej jediným  spoločníkom je obec Hrnčiarske Zalužany so 

sídlom: Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany. 

OZ schvaľuje peňažný  vklad obce ako jediného spoločníka do základného imania   

spoločnosti  v sume 5.000€. 

OZ  určuje za konateľa spoločnosti Ing. Branislava Nociara. 

 

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

 

 

9. Čerpanie rezervného fondu vo výške 5.000,- Eur, z dôvodu vkladu do základného 

imania sociálneho podniku  Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany s.r.o., sídlo: 

Hlavná 90, 98012 Hrnčiarske Zalužany. 

 

 

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

 

 

10. Rozpočtové opatrenie č.4/2017, ktorým sa navyšujú príjmy a výdavky o 5.000,- Eur, 

ktoré sa týkajú vkladu do základného imania sociálneho podniku Obecný podnik 

služieb  Hrnčiarske Zalužany s.r.o.,  sídlo: Hlavná 90,  98012  Hrnčiarske Zalužany. 

( príloha č.5 zápisnice). 
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Dátum: ..........................................                     Podpis: ................................................. 

 

 

C/  Volí : 
 

 

1. Ing.Radovana Vargica za člena komisie na ochranu verejného záujmu. 

 

 

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

 

 

D/  Čestne prehlasuje  : 
 

1. Že parky v centre obce Hrnčiarske Zalužany boli zriadené pred účinnosťou zákona 

č.138/1991. 

S úpravou verejných priestranstiev sa začalo v 70-tych rokoch 20.storočia a to výkupom 

pozemkov a stavieb rodinných domov a príslušných hospodárskych budov vo dvoroch, 

následným búraním stavieb a výsadbou zelene. 

Uvedené parky prešli do užívania obce Hrnčiarske Zalužany od Miestneho národného 

výboru Hrnčiarske Zalužany, v r.1991, pričom protokol o prevode sa nezachoval.. 

 

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

 

             

E/  Konštatuje : 
 

 

1. Že starosta obce odovzdal do podateľne obce dňa  28.3.2017 jeho Oznámenie 

funkcií,  zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2016, ktoré bolo na 

zasadnutí OZ odovzdané komisii na  ochranu verejného záujmu.                        

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Ing. Branislav Nociar 

                starosta obce     

 


