Obec Hrnčiarske Zalužany
Z Á P I S N I C A 3/2017 (15/2014-2018)
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré sa konalo dňa 30.06.2017, 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,
Katarína Peržeľová
Radovan Séleš,
Ing. Radovan Vargic.
Neprítomný:
Rastislav Bolha.
Hostia:
Marek Potocký,
Mgr.Elena Sélešová.

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 6, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neprítomný je p.Rastislav Bolha, ktorý sa ospravedlnil kvôli
PN.

3.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil:
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Za zapisovateľku: pracovníčku OÚ p. Ing. Agátu Krajlíkovú.
Za overovateľov: p.Ing.Andrea Kováčová a p.Ing.Radovan Vargic.

4.) Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce predniesol prítomným program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hrnčiarske Zalužany 30.6.2017:
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 28.4.2017.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
7. Interpelácie poslancov.
8. Informácia o plnení rozpočtu za 1.Q. 2017.
9. Schválenie rozpočtových opatrení.
10. Schválenie dodatku č.1 k Smernici 1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou
hodnotou.
11. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku.
12. Prerokovanie žiadostí.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.
Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, dotazy a návrhy na doplnenie
programu starosta dal hlasovať za predložený návrh programu. Počas bodov 4., 5., 6. sa
poslanec OZ Ing.Milan Markotán vzdialil z rokovania, takže prítomných poslancov počas
týchto bodov bolo 5.
Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
5
0
0

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“.

5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.4.2017
Starosta obce predniesol prítomným plnenie uznesení z minulého zasadnutia OZ :
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„Bod B/3 - schválené použitie rozpočtového prebytku v sume 20.778,27 € na tvorbu
rezervného fondu (RF) - prebytok bol účtovne presunutý do RF.
Bod B/4 – schválené poskytnutie dotácie pre ZŠ Ožďany na podporu záujmových aktivít detí
v trvalým pobytom v obci H.Zalužany vo výške 687,12 Eur – oznámené žiadateľovi a dotácia
už bola aj zaslaná.
Bod B/5 - schválené vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku p.č. 136, o
výmere 79 m2 – súťaž bola vyhlásená dňa 7.6.2017 a zverejnená na stránke obce, ako aj na
úradnej tabuli. Do určeného termínu (dnes do 12.00 hod) boli doručené 2 obálky. Víťaz súťaže
bude schválený v bode 11.
Bod B/6 – schválené podanie žiadosti o dotáciu v Programe podpora rozvoja športu na rok 2017
– na výstavbu detského ihriska – žiadosť bola podaná dňa 26.5.2017 na sumu 13.000,-€;
čakáme na výsledok.
Bod B/7-10 – schválené:
–
rámcový zámer zriadenia Obecného podniku služieb Hrnčiarske Zalužany, s.r.o.
–
podanie žiadosti o priznanie štatútu sociálneho podniku pracovnej integrácie,
–
založenie s.r.o.,
–
vklad obce vo výške 5.000€ do základného imania z rezervného fondu;
–
rozpočtové opatrenie č.4
Na základe týchto uznesení obec:
- vypracovala zakladateľskú listinu (11.5.2017);
- založila bankový účet, na ktorý dňa 22.5.2017 presunula vklad do základného imania s.r.o. vo
výške 5.000€, z rezervného fondu;
- požiadala o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, ktoré nám bolo vydané
16.5.2017;
- požiadala o zápis do obchodného registra – zápis bol vykonaný dňa 9.6.2017;
- požiadala o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie, ktorý bol s.r.o.
priznaný ústredím UPSVaR rozhodnutím zo dňa 20.6.2017, od dňa 1.7.2017;
- obec požiadala daňový úrad o registráciu spoločnosti a 19.6.2017, bolo s.r.o. pridelené daňové
identifikačné číslo.
Týmto boli vykonané všetky administratívne úkony potrebné k začatiu činnosti s.r.o.
Do 5.júla požiadame UPSVaR o dotáciu na vytvorenie 3 pracovných miest na 24 mesiacov.
Pracovníci by malii začať pracovať od 1.8.2017 a zrejme prvá zákazka bude na opravu chodníka
v Konopišti (zatiaľ s obecným náradím)+ registrujem aj záujem občanov o menšie stavebné
zákazky.
Na jeseň budeme pripravovať žiadosť o čerpanie regionálneho príspevku na techniku“.
„ OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.4.2017“

6.) Správa o činnosti obecného úradu
„a) Opravy a kúpa majetku:
– pokračujeme s opravou priestorov vedľa pošty – už bola položená dlažba; potrebujeme
doriešiť toalety, vymaľovať a kúpiť nábytok;
– v dome smútku boli založené nové dvere (3x) a jedno okno;
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– v parku (č.3) vedľa obecného úradu, kde mal byť pamätník sme osadili nové cestné
obrubníky;
– „round-upovanie“ trávy na bývalom smetisku /za Melichom/, navozenie zeminy – bude
nasledovať vyrovnanie povrchu a na jeseň sejba trávy;
– bola vykonaná oprava resp. výmena nefunkčných rozhlasových reproduktorov - teraz
by už mali byť všetky funkčné;
– museli sme kúpiť nové čerpadlo na ČOV, nakoľko staré už „doslúžilo“ (218,40€);
– ďalej pokračujeme v dovybavovaní obce potrebným náradím: kúpili sme miešadlo na
maltu (119,90€); krovinorez STIHL (499€); hliníkový rebrík 3x11 (129,61€); alkohol
tester (64€); rezač na dlažbu (119,90€), búracie kladivo malé (86,50€), uhlovú brúsku
(70€);
– v ZŠ sme pristúpili k výmene počítačov v počítačovej miestnosti, lebo staré už boli
značne morálne aj fyzicky zastaralé. V tomto roku chceme vymeniť polovicu 5
počítačov, kúpiť jednu tlačiareň a jeden mikrofón (2.742,98€), čo vrátene montáže
( 112,30€) predstavuje sumu: 2.855.28€ (viac pri rozpočtových opatreniach – zvýšili sa
nám príjmy ZŠ, ktoré musíme na konci roku vyúčtovať a je potrebné ich použiť).
b) Výkup pozemkov v parkoch:
- Na minulom OZ - sme schvaľovali kúpu podielov od žijúcich vlastníkov v parkoch. Tato
kúpa je aj podmienkou SPF k podaniu našej žiadosti o odkup pozemkov, ktoré spravujú oni.
- V máji sa nám podarilo odkúpiť podiely od Vladimíra Vargica, kde už úspešne prebehlo aj
zavkladovanie (1/6 z parciel EKN na liste vlastníctva č. 918, p.č. 202/2 o výmere 228m2,p.č.203 o výmere 147m2, p.č. 205/2 o výmere 147m2.
- Zložitejšie to bolo pri kúpe podielov od pani Sucháčovej, ktorá medzičasom umrela a parcely
o ktoré máme záujem neboli poňaté do dedičského konania. Preto sme požiadali pani
Makovickú - dedičku o otvorenie dedičského konania a až keď kataster previedol tieto parcely
na ňu sme vypracovali kúpnu zmluvu, kde sme už požiadali kataster o prevod (liste vlastníctva
č. 893, parcela registra EKN 150/2 o výmere 35m2 v1/1-ine a liste vlastníctva č. 894, parcela
registra EKN 150/3 124m2 v2/3-inách).
- Paradoxne najťažšie sme sa dostali k podpisu najmenšej parcely od p. Ing. Ondreja Vargica a
jeho dcéry z Košíc, kvôli vysokej pracovnej zaneprázdnenosti vlastníkov. Preto sa nám
podarilo ich podpísať až včera a budúci týždeň podáme vávrh na vklad. (na liste vlastníctva č.
393, parcela registra CKN 366, o výmere 14m2 , ½).
- Potom už požiadame SPF o odkup všetkých nevysporiadaných parciel v parkoch, ktoré sú v
ich správe.
c) Žiadosti o dotácie:
c.1 – Žiadosť dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany – každoročne žadame o
dotáciu pre DHZ obce. Vlani nám schválili 700€, teraz 1.400€, ktoré sa majú použiť na
materiálno-technické vybavenie DHZ. Po rokovaní s vedením DHZ nakúpime potrebný
materiál.
c.2 – BBSK – Žiadosť o dotáciu na Hrnčiarske slávnosti – tento rok nám schválili 1.000€.
c.3- Havarijný fond Ministerstva školstva – už v r. 2013 sme požiadali o dotácie na opravu
fasády ZŠ zateplením vo výške 92.601€. Túto požiadavku každoročne aktualizujeme. Teraz
nám schválili sumu 30.000€. Z toho musí projektant prepočítať, ktorú ucelenú časť zateplíme
a urobiť na to rozpočet. Potom vysúťažíme firmu a tento rok by sme mali cca 1/3 budovy
zatepliť.
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c.4 – PRV – cesty: už začiatkom minulého roku sme žiadali o dotáciu na rekonštrukciu
miestnych komunikácií sumu takmer 100.000€ (max. možná čiastka). Dlho sa nedialo nič, v
máji nám prišlo oznámenie, že našu žiadosť zaregistrovali. Pred cca týždňom požiadali o
doplnenie dokumentácie žiadosti (mali sme na to 6 dní). Požadované doplnenie sme zaslali v
termíne a podľa dohody vlády so ZMOS – om by mali o týchto žiadostiach rozhodnúť do konca
augusta.
c.5 – PRV – kultúrny dom: opäť po dohode vlády so ZMOS-om, bola začiatkom júna znovu
vyhlásená výzva o.i. aj na rekonštrukcie kultúrnych domov, ktorá bola vlani zrušená. Termín
predkladania žiadostí je do 2.11.2017, čiže predpoklad schvaľovania je zrejme až na budúci
rok. Podanie žiadosti máme už z minulosti schválené, tak ideme na nej znova pracovať. O
ostatných žiadostiach nemáme bližšie informácie. Budem Vás priebežne informovať.
d) Iné:
d.1 – pripravujeme Hrnčiarske slávnosti, ktoré sa tohto roku uskutočnia 11.8.2017, s trochu
skorším začiatkom (o 16.30, z programových dôvodov). Program už máme takmer pripravený
a tombolu bude organizovať Šachový klub.
d.2 - rokovanie s Veoliou o legalizácii čiernej stavby vodovodu v bode rôzne“.
„ OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu “

7.) Interpelácie poslancov
V tomto bode dal starosta obce priestor prítomným poslancom na ich interpelácie. V tomto
bode sa na zasadnutie vrátil Ing.Milan Markotán, od tohto bodu prítomných poslancov 6.
O slovo sa prihlásil poslanec pán Radovan Séleš - podľa jeho názoru by bolo potrebné urobiť
parkovisko pri základnej škole, pre bezpečnosť detí. Mohli by sme to dať ako zákazku
sociálnemu podniku.
Starosta mu na to odpovedal, že momentálne v rozpočte nemáme rezervu na výstavbu
parkoviska. Na parkovisko sú prísne pravidlá, je potrebná projektová dokumentácia. Zmeny
v rozpočte môžeme robiť len do konca augusta. Môžeme to zaradiť do rozpočtu na budúci rok.
----------Pán R.Séleš – navrhoval by do sociálneho podniku zamestnať 5 ľudí, keď sú na to dotácie.
Starosta mu odpovedal, že musíme začať opatrne pretože podnik si musí na seba zarobiť. Ešte
nevieme aké budú zákazky pre sociálny podnik.
-----------Pán Ing.Milan Markotán – by chcel informovať starostu, že v kanalizácii čo ide pred jeho
domom ide čistá voda, pozeral aj v šachtách všade je čistá voda a tečie len pomaly. Musí byť
niekde kanalizácia upchatá.
Starosta – od ulice Rad sa robil prepoj, možno sa niečo upchalo, pozrieme sa na to.
-----------5

Poslankyňa pani Katarína Peržeľová mala otázku na starostu obce – či sa neplánuje pripojenie
na málinskú vodu v časti obce Konopište občanom ktorí bývajú pod cestou, v rámci VPP
prekopať prípojky popod cestu.
Starosta jej odpovedal – kto sa chcel napojiť je napojený, teraz nám už cestári nepovolia
rozkopať cestu. Pripojenie popod cestu si musí urobiť každý sám na vlastné náklady.
-----------Katarína Peržeľová – na Oždianskej šťavici je opäť veľký neporiadok.
Starosta – vždy keď vyvážame plasty, tak tam ideme a vyvezieme všetko čo tam je. Ožďany
by sa mali tiež postarať je to v ich katastri, ich majetok....
------------Poslanec pán Ing.Milan Markotán - smerom na salaš je zložená šotolina, už dosť dlho.
Starosta mu odpovedal – bolo dohodnuté s obyvateľmi „salaša“, že si to oni rozhrnú podľa
potreby. Ak tak neurobili tak to urobíme my.
-------------Poslanec pán Radovan Séleš – mal návrh, či by pracovníci na malých obecných službách
nevyčistili Zalužiansky potok. Zanáša sa, zarastá trávou. Povodie by nám za to zaplatilo a my
sme zaplatili robotníkov čo to urobia.
Starosta mu na to odpovedal- za celý potok by sme dostali 350,- Eur. Pracovníci čo by to urobili
by museli robiť na dohodu o vykonaní práce. Je to príliš nízka cena za tú prácu - museli by
vyčistiť potok, 2x pokosiť aj pri potoku Suchá.... Naši pracovníci vyčistia problematické oblasti
o zvyšok sa musí postarať Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý má obidva potoky
v správe...
„OZ berie na vedomie interpelácie poslancov“.

8.) Informácia o plnení rozpočtu za 1.Q.2017
V tomto bode predniesla pani Martina Cabanová ekonómka obce správu o plnení rozpočtu
obce :
Príjmy celkom :
Bežné príjmy :
Kapitálové príjmy :
Finančné príjmy :

139.469,20,- Eur
129.469,20,- Eur
10.000,- Eur
0,- Eur

Výdavky celkom:
86.181,92,- Eur
Bežné výdavky :
86.181,92,- Eur
Kapitálové výdavky :
0,- Eur
------------------------------------------------Rozdiel rozpočtu : prebytok vo výške 53.287,28,- Eur
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Pán Vladimír Ďalog mal otázku- do kedy treba zrealizovať zateplenie ZŠ na ktoré sme dostali
dotáciu.
Starosta – do konca roka, projektant by mal vytiahnuť z projektu čo sa dá urobiť za 30.000,Eur. Musíme urobiť súťaž na výber dodávateľa. Radi by sme to urobili na jeseň.
„ OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2017“. (príloha č.1
zápisnice)

9.) Schválenie rozpočtových opatrení
Ekonómka obce p. Cabanová predniesla prítomným návrh rozpočtových opatrení č. 5., 6.,
7.
Rozpočtové opatrenie č.5 :
ZŠ – upresnený normatív, v ktorom sú príjmy vyššie ako boli rozpočtované o 5.000€. Tieto sa
nedajú usporiť, lebo dotáciu musíme vyúčtovať. Dávame na výpočtovú techniku cca 3.000,Eur použijeme na prvých 5 počítačov a ak sa zvýšia zdroje možno nakúpime aj zvyšok.
- zvýšenie príjmov v položke (312012 kód zdroja 111) normatív ZŠ o 5.000,- Eur
-------------------------------------------------Celkové zvýšenie príjmov : 5.000,- Eur
zvýšenie výdavkov v položke (633002 kód zdroja 111) výpočtová technika ZŠ
o 5.000,- Eur.
-------------------------------------------------Celkové zvýšenie výdavkov : 5.000,- Eur
-

Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie obce č.5/2017 podľa predloženého návrhu“. (príloha
č.2 zápisnice)
----------------Rozpočtové opatrenie č.6 :
Kanalizácia – v rozpočte sme mali v kapitálových príjmoch dotáciu na pokračovanie v
kanalizácii; vo výdavkoch aj spoluúčasť obce 9.433€ - keďže už vieme, že dotácia nám nebola
schválená – znižujeme príjmy o 179.000 dotácia + čerpanie RF 9.433 a taktiež výdavky v tejto
sume. Teda ušetrili sme sumu 9.433 €, ktorá zostáva v rezervnom fonde.
Zníženie príjmov:
- zníženie príjmov
v položke (322001 1 kód zdroja 111)
kanalizáciu 179.240,- Eur
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dotácia na

zníženie príjmov v položke (454001 kód zdroja 46) čerpanie RF spoluúčasť na
kanalizácii 9.433,- Eur.
----------------------------------------------------Celkové zníženie príjmov : 188.673,- Eur
-

Zníženie výdavkov :
- zníženie výdavkov v položke (717001) výstavba kanalizácia KZ 111 : 179.237,- Eur
- zníženie výdavkov v položke (717001) výstavba kanalizácie KZ 46 :
9.433,- Eur
----------------------------------------------------Celkové zníženie výdavkov: 188.670,- Eur
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie obce č.6/2017 podľa predloženého návrhu .“(príloha
č.3 zápisnice)
--------------Rozpočtové opatrenie č.7/2017
Zvýšenie príjmov:
- zvýšenie príjmov v položke (111003) kód zdroja 41 podielové dane
21.800,- €
---------------------------------------------------celkové zvýšenie príjmov : 21.800,-- €
Zvýšenie výdavkov :
Funkčná klasifikácia: 01.1.1. Správa obce kód zdroja 41
Ekonomická klasifikácia: 633004 Prev.stroje,prístr.a zariadenia
/kopírka,elektrocentrála,klíma/
Ekonomická klasifikácia: 637004 Všeobecné služby
/montáž a revízia klímy/
Funkčná klasifikácia: 04.5.1. Cestná doprava kód zdroja 41
Ekonomická klasifikácia: 635006 opravy chodníkov
Funkčná klasifikácia: 06.4.0. Verejné osvetlenie kód zdroja 41
Ekonomická klasifikácia: 632001 elektrina VO
Ekonomická klasifikácia: 633006 materiál VO
Ekonomická klasifikácia: 635006 oprava VO
Funkčná klasifikácia: 08.4.0. Dom smútku kód zdroja 41
Ekonomická klasifikácia: 635006 opravy DS
Ekonomická klasifikácia: 637004 PD na DS
-----------------------------------------------------------------Celkové zvýšenie výdavkov : 21.800,-- €
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
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6.000,-- €
1.000,-- €
4.000,-- €
2.500,-- €
1.700,-- €
1.100,-- €
3.000,-- €
2.500,-- €

Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
0
0

„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie obce č.7/2017 podľa predloženého návrhu “(príloha
č.4 zápisnice).

10). Schválenie dodatku č.1 k Smernici 1/2016 o postupe pri zadávaní
zákaziek s nízkou hodnotou
Starosta obce - potreba schválenia dodatku vyplynula zo zmeny zákona – zvýšenia limitov
na zákazky tohto typu, ktoré vstúpili do platnosti od 1.6.2017. Preto je vhodná aktualizácia
tohto nášho vnútorného predpisu. Pripomínam, že je vyslovene na nás ako si upravíme
obstarávanie do uvedených limitov. Vyššie zákazky sú striktne upravené zákonom. Starosta
prečítal prítomným poslancom finančné limity platné doteraz a nové znenie finančných limitov.
Dodatok č.1 k smernici č.1/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„OZ schvaľuje dodatok č.1 k smernici č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou
hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek v obci H.Zalužany podľa
predloženého návrhu.“(Dodatok č.1, tvorí prílohu č.5 k tejto zápisnici)

11.) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku
Starosta obce - na minulom OZ sme mali prerokovať 2 žiadosti o odkup toho istého
pozemku, ktorý je z pohľadu obce prebytočný - parcela CKN č.136 o výmere 79 m2,
- v takomto prípade, podľa našich zásad hospodárenia s majetkom obce je potrebné vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaž – čo sa aj udialo.
- zároveň starosta vymenoval komisiu: Ing. Kováčová, Ing. Vargic, p. Ďalog na otváranie
súťažných obálok, ktorá si zvolila predsedu a doporučí OZ schválenie víťaza,
- poprosím predsedu komisie, aby nás oboznámil s ponukami a doporučil víťaza súťaže na
schválenie.
Pán Ing.Radovan Vargic predseda komisie na otváranie obálok- prečítal zápis z otvárania
obálok. Komisia doporučila OZ víťaza súťaže pána Pavla Parobeka na základe najvyššej
ponúknutej ceny - 7,20 Eur/ m2.
Potom dal starosta obce hlasovať za schválenie víťaza obchodnej verejnej súťaže:
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:

6
9

Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
0
0

„ Na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, OZ schvaľuje predaj pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, parcela CKN č. 136 –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 79 m2 pánovi Pavlovi Parobekovi, Fučíkova 636/23,
987 01 Poltár za ponúknutú cenu: 7,20,-€/m2, t.j. celkom za 568,80,-€.“ ( Zápisnica
z otvárania obálok -príloha č.6 zápisnice)

12.) Prerokovanie žiadostí
Starosta obce skonštatoval, že do dnešného rokovania neboli predložené žiadne žiadosti,
ktorých schvaľovanie patrí do kompetencie OZ.

13.) Rôzne
1. Rokovanie s Veoliou o legalizácii vetvy vodovodu vybudovanej v r.2009:
Starosta - nakoľko potrebujeme množstvo potvrdení a stanovísk k legalizácii tejto čiernej
stavby, absolvoval som asi najdôležitejšie rokovanie s predstaviteľom SVPS (Veolia).
SVPS nám musí dať vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ku kolaudácii.
Po absolvovaní týchto procesov bude prebiehať rokovanie o odovzdaní uvedenej vetvy do ich
prevádzky (nutnosť vypracovania prevádzkového poriadku a v kladnom prípade uzavretie
zmluvy o prevádzkovaní).
Z obhliadky vyplynulo nasledovné: nutnosť domontovania hydrantu (možno 2), nutnosť
tlakovej skúšky – tieto dve veci nám urobí Veolia za úhradu.
Obec musí zabezpečiť okrem iného certifikáty použitých materiálov a súhlasy vlastníkov s tým,
že líniová stavba - vodovod pôjde po ich pozemkoch. Pretože potrubie bolo položené nie v
súlade s projektom – na obecnom pozemku.
Na základe predchádzajúcich dohovorov s predchodcom Ing. M.Markotánom, ktorý realizoval
túto stavbu ho poprosím: o vybavenie súhlasov vlastníkov a zabezpečenie certifikátov
použitých materiálov.
Keď prebehne legalizácia mala by Veolia prebrať vetvu do prevádzky, ale nakoľko je potrubie
vedené súkromnými pozemkami – po skúsenostiach z minulosti to zrejme neurobia. Ja sa
pokúsim ešte rokovať s riaditeľom závodu, ale je vysoký predpoklad, že to do správy nezoberú.
To by znamenalo pre nás vážnu komplikáciu, lebo Veolia by na začiatku tejto vetvy urobila
merač a za celú vetvu by to fakturovala obci. Obec by potom musela občanom Sušian
fakturovať za vodu. K tomu by potrebovala odborného prevádzkovateľa – samozrejme
plateného. Ak by k takejto situácii došlo rokovali by sme s obcou Sušany o odovzdaní tejto
vetvy, aby to pre svojich občanov robili oni. K zmyslu takejto investície z minulosti sa nejdem
vyjadrovať, urobte si sami úsudok.
Pán Vladimír Ďalog mal otázku na starostu obce, či nám hrozia nejaké sankcie za tento stav.

10

Starosta- problémy začali, keď prišiel Ing.M.Markotán, ktorý má RD v KÚ Sušany a chcel sa
pripojiť na vodovod. Sankcie by z toho nemali hroziť.
Vladimír Ďalog – keď je problém s kvalitou vody nemal by byť by problém dať tam hydrant.
Starosta mu odpovedal – urobiť to môžeme, ale Veolia to nemusí zobrať do správy.
Starosta - na to aby sme mohli pokračovať v tejto veci potrebujeme v rozpočte cca 2.000,-€,na hydranty a tlakovú skúšku + možno iné náklady o ktorých zatiaľ nevieme .
Rozpočtové opatrenie obce č. 8/2017
Zvýšenie príjmov :
- zvýšenie v položke:111003 kód zdroja 41 podielové dane
---------------------------------------------celkové zvýšenie príjmov 2.000,-- €

2.000,-- €

Zvýšenie výdavkov :
Funkčná klasifikácia: 01.1.1. Správa obce kód zdroja 41
Ekonomická klasifikácia: 637004 Všeobecné služby /hydrant, kolaudačné/ 2.000,- Eur
----------------------------------------------Celkové zvýšenie výdavkov 2.000,-- €
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0

„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie obce č.8/2017 podľa predloženého návrhu“.
(Rozpočtové opatrenie č. 8/2017, tvorí prílohu č.7 k tejto zápisnici)
-------------------------------2. Schválenie prenájmu priestorov Obecnému podniku služieb H.Zalužany s.r.o.
Starosta – v tomto bode by sme mali schváliť prenájom priestorov v budove obecného úradu
pre Obecný podnik služieb H.Z. s.r.o. Potrebujeme nájomnú zmluvu k dotácii na UPSVaR.
Navrhol, aby sme OPOS-u prenajali priestory v budove obecného úradu 200 m2 na prevádzku
kancelárie a skladové priestory - nájomné vo výške 1 Euro za rok, doba nájmu od 1.8.2017 31.7.2022.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
6
0
0
11

,, OZ schvaľuje prenájom priestorov Obecnému podniku služieb Hrnčiarske Zalužany, s.r.o.
v budove Obecného úradu Hrnčiarske Zalužany č.90, p.č. CKN 452 na prevádzku kancelárie
a skladové priestory 200 m2, nájomné vo výške 1 Euro za rok, na dobu určitú od 1.8.2017 –
do 31.7.2022.“

14. Diskusia
V tomto bode dal starosta obce priestor prítomným na ich vyjadrenia.
Nikto sa neprihlásil o slovo.

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 29.9.2017.
Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková
Overovatelia :
Ing.Andrea Kováčová
Ing.Radovan Vargic
Ing. Branislav Nociar
starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany
Uznesenie

č. 3 / 2017 (15/2014 -2018)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa
30.06.2017 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 28.4.2017.
3. Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
4. Interpelácie poslancov.
5. Berie na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2017.(príloha č.1)

B/ Schvaľuje :
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Dátum: .....................................

Podpis: ..............................................

2. Rozpočtové opatrenie obce č.5/2017 podľa predloženého návrhu. (príloha č.2
zápisnice).
Dátum: ..........................................

Podpis: ..............................................

3. Rozpočtové opatrenie obce č.6/2017 podľa predloženého návrhu. (príloha č.3
zápisnice)
Dátum: ..........................................

Podpis: .................................................

4. Rozpočtové opatrenie obce č.7/2017 podľa predloženého návrhu.(príloha č.4
zápisnice)
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Dátum: ..........................................

Podpis: .................................................

5. Dodatok č.1 k smernici č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
a bežne dostupných podlimitných zákaziek v obci H.Zalužany podľa predloženého
návrhu. (Dodatok č.1, tvorí prílohu č.5 k tejto zápisnici)
Dátum: ..........................................

Podpis: .................................................

6. Na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, OZ schvaľuje predaj pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, parcela CKN č. 136 –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 79 m2 pánovi Pavlovi Parobekovi, Fučíkova
636/23, 987 01 Poltár, za ponúknutú cenu: 7,20,-€/m2, t.j. celkom za 568,80,-€.“ (
Zápisnica z otvárania obálok -príloha č.6 zápisnice)
Dátum: ..........................................

Podpis: .................................................

7. Rozpočtové opatrenie obce č.8/2017 podľa predloženého návrhu. (Rozpočtové
opatrenie č. 8/2017, tvorí prílohu č.7 k tejto zápisnici).
Dátum: ..........................................

Podpis: .................................................

8. Prenájom priestorov Obecnému podniku služieb Hrnčiarske Zalužany, s.r.o. v budove
Obecného úradu Hrnčiarske Zalužany č.90, p.č. CKN 452 na prevádzku kancelárie
a skladové priestory 200 m2, nájomné vo výške 1 Euro za rok, na dobu určitú od
1.8.2017 – do 31.7.2022.
Dátum: ..........................................

Podpis: .................................................

Ing. Branislav Nociar
starosta obce
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