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    Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  4/2017 (16/2014-2018) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  29.09.2017, o 17,30 hodine, v zasadačke    Obecného   úradu v 

Hrnčiarskych Zalužanoch 

 

Prítomní: 
Ing. Branislav Nociar – starosta obce, 

Martina Cabanová – ekonómka obce, 

Bc. Veronika Libiaková -  pracovníčka obce, 

Ivan Pilčík – kontrolór obce.  

 

Poslanci: 
Vladimír Ďalog, 

Ing. Andrea Kováčová, 

Katarína Peržeľová 

Radovan Séleš, 

Ing. Radovan Vargic. 

 

Neprítomní: 

Rastislav Bolha, 

Ing. Milan Markotán. 

 

Hostia: 

Mikuláš Kováč, 

Marek Potocký, 

Július Slanina. 

 

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, ktorý sa ospravedlnil kvôli 

PN a Ing. Milan Markotán, ktorý sa tiež ospravedlnil. 

  

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

Za zapisovateľku: pracovníčku OÚ p. Bc. Veronika Libiakovú 

Za overovateľov: p. Katarína Peržeľová a p. Radovan Séleš. 
 
 

Starosta obce predniesol prítomným program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Hrnčiarske Zalužany  29.09.2017: 

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 30.06.2017. 

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

7.   Interpelácie poslancov. 

8.   Správa audítora za rok 2016. 

9.   Schválenie rozpočtových opatrení. 

10. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany 

11. Prerokovanie žiadostí. 

12. Prerokovanie návrhov poslancov na čerpanie rozpočtu v r. 2018.  

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.  

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“. 

 

5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa  30.06.2017  

 

      Starosta obce predniesol prítomným plnenie uznesení z minulého zasadnutia OZ : 

 

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ  
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„Bod B/2,3, 4 a 7 -  schválené rozpočtové opatrenia č. 5,6,7 a 8 -   boli zapracované do 

rozpočtu a postupujeme už podľa takto upraveného rozpočtu. 

 

Bod B/5 – schválený Dodatok č.1 k smernici č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou 

hodnotou -  dodatok bol zverejnený, účinnosť nadobudol 1.7.2017 a od vtedy postupujeme 

podľa neho. 
 

Bod B/6 – schválený  predaj pozemku  parcela CKN č. 136 –  pánovi Pavlovi Parobekovi, 

Fučíkova 636/23, 987 01 Poltár – oznámené žiadateľovi, zmluvná dokumentácia, z časových 

dôvodov, zatiaľ nebola vypracovaná. 

 

Bod B/8 –  schválený prenájom priestorov Obecnému podniku služieb Hrnčiarske Zalužany, 

s.r.o. V budove obecného úradu 200 m2, nájomné vo výške 1 Euro za rok, na dobu určitú od 

1.8.2017 – do 31.7.2022 – nájomná zmluva bola podpísaná a zverejnená, zatiaľ im 

prenajímame skladové priestory na prízemí“. 
 

 
„ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa  30.6.2017 boli splnené.“ 

 

6.)  Správa o činnosti obecného úradu 

 

a) Opravy a kúpa majetku: 

 

Starosta obce: „začali sme s opravou dvoch chodníkov: - v centre obce (po priechod pre 

chodcov), kde boli osadené nové obrubníky, nakoľko okraje chodníka sa začali rozpadať; a v 

Konopišti  - tam sme,  ako som  to avizoval - zadali túto zákazku Obecnému podniku služieb  

(OPOS), s tým , že v tomto roku by sme ho chceli vyrovnať a sfunkčniť a  na určitej časti 

vyskúšať kamenný koberec, aby sme zistili, aký dopad bude mať naň zimné obdobie (mrazy, 

sneh, soľ z cesty), ako aj zaťaženie osobným vozidlom. A podľa výsledku na jar sa 

rozhodneme, či ostane len betónový, alebo urobíme inú  povrchovú úpravu; 

– legalizácia vodovodu – pokračujeme v prácach tak, aby sme vedeli ju dodatočne povoliť a 

skolaudovať:– s Veoliou sme dohodli: montáž a osadenie hydrantu (1.462€) - bude urobené 

10.10; ďalej nám urobia tlakovú skúšku a pripravia znenie súhlasu vlastníkov pozemkov, cez 

ktorých je potrubie vedené – (podľa dohody vybaví p.Markotán).  

Ďalej budeme potrebovať dodatok k prevádzkovému poriadku a ďalšie vyjadrenia dotknutých 

inštitúcii SSE, SPP,  OÚŽP. Potom môžeme požiadať o dodatočné stavebné povolenie a 

kolaudáciu. 

V tomto roku, ak nám to počasie dovolí by sme ešte chceli: 
- v najproblematickejšom úseku cesty na salaš (na zákrute) prepojiť betónovými rúrami ľavú a 

pravú stranu cesty, aby voda nešla na ňu, ale aby plynule odtekala; 

- vyčistiť rigol za Kováčovcami, s osadením cca 50 m rúr, aby zápach z „dažďovej“ kanalizácie 

neobťažoval najbližší RD Pavlenkovcov, prípadne Kováčovcov;   

- prehĺbiť polder pri Bakšovcoch – nakoľko starostlivosť oň (30 rokov) nám prikazuje zmluva 

o dotácii na protipovodňové opatrenia. Zeminu by sme použili na vyrovnanie pozemku za 

garážou p. Bolča a v zimnom období by sa  polder mohol slúžiť ako klzisko; 

 - nakoľko dotácia na budovu OÚ nám nebola schválená, pripravujeme, tak ako to bolo 

schválené v rozpočte, zateplenie, izoláciu strechy a výmenu odkvapov, z vlastných zdrojov. 

Teraz prebieha výber dodávateľa a práce by mali byť dokončené ešte v tomto roku; 
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-  kamerový systém – už prebehol výber dodávateľa, dnes bola podpísaná zmluva a kamerový 

systém v obci bude dokončený do 30.11.2017; 

 - po urobení strechy OÚ – keď bude istota, že nám nebude zatekať, by sme chceli v zimnom 

období začať opravovať vnútorné priestory v budove OÚ – stierkovanie, sadrokartón, podlahy...  

Na tieto práce samozrejme využijeme služby OPOS-u; 

– ďalej  pokračujeme v dovybavovaní obce potrebným náradím  a vybavením:  kúpili sme  

- tak ako to bolo schválené v rozpočtových opatreniach: elektrocentrálu (677€), 

multifunkčnú farebnú veľkú kopírku pre potreby OÚ (1.789€), uhlovú brúsku (pre potreby 

OPOS-u – 163,79€) a montáž klimatizácie pre potreby OÚ (2.984€ + revízia 985,20) .  

 

 b) Výkup pozemkov v parkoch: 

 

 Čo bolo možné vykúpiť od žijúcich vlastníkov sme už vykúpili a o zvyšok sme požiadali SPF 

– teda správcu pozemkov nežijúcich  vlastníkov, o odkúp.  Ak nám SPF vyhovie a ponúkne na 

odkúp reálnu cenu, by sme mali parky vlastnícky komplet vysporiadané, s výnimkou Kačániove 

domu (kde bývajú Berkyovci). Teraz musíme čakať na vyjadrenie SPF. 

 

c) Žiadosti o dotácie: 

 

c.1 – PRV cesty – mali rozhodnúť do konca augusta, zatiaľ nerozhodli. 

c.2 -  Úrad vlády - rozvoj športu – detské ihrisko: termín na podanie žiadosti bol do konca mája. 

Samozrejme mnoho príloh, čestných vyhlásení, rozpočtov... Všetko sme  stihli a výzvu v 

auguste zrušili. Údajne by mala byť v októbri vypísaná nová. 

 

c.3 - PRV – kultúrny dom:   ako som Vás už minule informoval, bola začiatkom júna znovu 

vyhlásená výzva o.i. aj na rekonštrukcie kultúrnych domov, ktorá bola vlani zrušená. Termín 

predkladania žiadostí je do 30.11.2017, čiže predpoklad schvaľovania je zrejme až na budúci 

rok. Podanie žiadosti máme už z minulosti schválené. Pracujeme na žiadosti, bolo treba 

čiastočne zmeniť projektovú dokumentáciu, musí sa urobiť nové verejné obstarávanie a doložiť 

ďalšie potvrdenia a samozrejme vypracovať novú žiadosť – všetko by sme to mali do 

stanoveného termínu stihnúť. 

 

c.4 – Kanalizácia – obdobne som avízoval, že nebudeme pokračovať v dokončovaní 1. etapy 

kanalizácie, lebo dokumentácia je stará a máme čím ďalej tým viac ťažkostí predkladať fondu 

vyžadované podklady k žiadosti o dotáciu. Ďalším problémom je, že pri budovaní vetiev 

kanalizácie sa zrejme v minulosti preinvestovalo viac ako sa malo a teda zostáva málo zdrojov 

na jej dobudovanie..   

Teraz však z Envirofondu vyšla nová výzva len pre obce zo zaostalých okresov (12), kde by 

šanca na schválenie mala byť oveľa vyššia – len závisí od toho koľko zdrojov  v nej bude 

vyčlenené. Najlepšie bude vypracovávať dokumentáciu po častiach na jednotlivé ulice, aj keď 

je to prácnejšie, výsledný efekt by mal byť lepší. 

Vzhľadom k povedanému, sme pristúpili k vypracovaniu novej dokumentácie pre územné a 

stavebné konanie pre ul. Družstevnú, ktorú by sme z  dotácie radi dokončili. 

 

c.5 – Zbrojnica –už pred časom sme schvaľovali podanie žiadosti-resp. vyjadrenie záujmu o 

dotáciu na rekonštrukciu zbrojnice. 

V júli vyšla výzva s uzávierkou do konca augusta. Museli sme dať vypracovať PD, rozpočet, 

ako aj celú žiadosť. Celkový rozpočet na komplexnú rekonštrukciu je cca 55.000€, ale táto 

dotácia je max do výšky 30.000€ - spoluúčasť 3.512,33€ (pri VO sa to môže znížiť). Z tejto 

dotácie by sme chceli urobiť podstatné veci,  tak aby zbrojnica spĺňala minimálne požadované 
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štandardy:  nová strecha, výmena dverí, nové priečky, sprcha, WC, šatňa, prívod vody, plynu, 

vykurovacie telesá.  Zvyšok postupne z vlastných zdrojov. 

 

c.6 – Terénna sociálna práca (TSP) – keď sme naposledy žiadali o dotáciu na TSP, žiadali sme 

na 2 pracovné miesta – terénny sociálny pracovník a terénny pracovník (asistent). Vtedy nám, 

zrejme kvôli obmedzeným zdrojom schválili  len jedno miesto – terénny sociálny pracovník. 

Začiatkom tohto roka sme sa dozvedeli, že  je možnosť požiadať o rozšírenie počtu 

pracovníkov. Keďže pri dotácii nie je žiadna spoluúčasť, tak sme tak urobili. Žiadosť nám bola 

schválená a  od 1.11. prijímame novú terénnu pracovníčku p. Táňu Melichovú, ktorá bola 

vybratá z 5 uchádzačov vo výberovom konaní. 

  

c.7- Havarijný fond Ministerstva školstva – už minule som Vás informoval, že v t. v r. 2013 

sme požiadali o dotáciu na opravu fasády ZŠ zateplením vo výške 92.601€. Túto požiadavku 

každoročne aktualizujeme... a že z tejto sumy nám tento rok schválili schválili sumu 30.000€. 

Verím, že  všetkých Vás poteší informácia, že  v júli nám bola schválená ďalšia suma vo výške 

60.000,-€ na opravu fasády ZŠ. Teda celkovo máme na účte dotáciu 90.000€, z ktorej zateplíme 

fasádu celej ZŠ. 

Táto informácia je o to potešujúcejšia, že k 1.9. sa zastavilo poskytovanie takýchto dotácii a 

budú poskytované, len na poškodenia spôsobené živlom. 

Prebehlo verejné obstarávanie, zvíťazila firma LURUDAN s.r.o. z Pohronskej Polhory, ktorá 

ponúkla cenu 90.045€. Bola podpísaná ZoD s termínom realizácie do 30.11.2017.   

 

d) Iné: 

- Zorganizovali sme 11. ročník  Hrnčiarskych slávností, ktoré sa tohto roku uskutočnili 

11.8.2017.  Podľa ohlasov sa väčšine zúčastnených páčili a verím, že sme nimi k šíreniu 

dobrého mena obce. 

-  Obecný podnik služieb s.r.o. (OPOS) -  po založení s.r.o., priznaní štatútu sociálneho 

podniku pracovného podniku sociálnej integrácie, sme podali žiadosť o dotáciu na 3 

pracovníkov zo špeciálneho programu pre sociálne podniky. Táto nám bola  schválená. OPOS 

začal  pracovať 1.8.2017, o zákazky nie je núdza, zatiaľ nestíhame pokryť všetky požiadavky“. 

 

„ OZ berie na vedomie  správu o činnosti obecného úradu “ 

 

 

7.)  Interpelácie poslancov 

 

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

 

Vladimír Ďalog  - schvaľovali  sme exekúciu na Petrov Markotánov dlh, v akom je to štádiu, 

či vyplatil?  

 

Starosta odpovedal – dohodli  sa s exekútorom na splátkovom kalendári, platí mesačne 110 €. 

Po vyplatení celej dlžnej sumy nám ju exekútor celú uhradí. 

 

Pilčík – prečo nepripíše časť, podľa exekučného zákona? 

 

Starosta obce – nie je potrebné to urgovať, mesačne sa platí a exekútor nám pripíše celú sumu  

po splatení dlhu. 

 

---------------------- 
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Ing. Andrea Kováčová – v  pingpongovej miestnosti je  neporiadený záchod, kto to má na 

starosti? 

 

Starosta odpovedal – aj ja som bol zhrozený v akom stave je tam záchod, sú obkopané aj steny.  

Ja by som navrhoval, aby Rado Séleš a Peter Talán, na základe požiadavky ktorých  bola 

vybudovaná  uvedená miestnosť,  našli systém, ako to riešiť.  My sme Vám dali do užívania 

čisté priestory. Treba skontrolovať kto a či vôbec sa zapisuje a nájsť systém, aby tam ostal 

poriadok. 

 

Katarína Peržeľová  – nevedela som, že máme pingpongovú miestnosť, ja by som navrhovala, 

aby to šiel niekto skontrolovať po odovzdaní kľúčov v krčme. 

 

Radovan Séleš – zo začiatku boli  kľúče u mňa a u Talána, narúšalo nám to súkromie,  hlavne 

vo večerných hodinách. Dobre, porozmýšľame a skúsime nájsť systém. 

 

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

 

Ing. Radovan Vargic – do Sušian chodí mobilná predajňa na mäso, prečo nechodí aj sem do 

obce? 

 

Starosta odpovedal: v minulosti chodili predávať aj do našej obce, potom štát pritvrdil 

podmienky na takýto predaj: obec je povinná predaj nahlasovať hygiene. Skúsim sa popýtať, 

ak bude možnosť a bol by záujem od ľudí, nevidím v tom problém. Služby obyvateľom sa 

rozšíria, skúsime to. 

 

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

Radovan Séleš -  Ako je to s dotáciou na kultúrny dom ? 

 

Starosta odpovedal:  ak nedostaneme dotáciu tak máme právo  vrátiť Kultúrny dom naspäť- 

čo by som však neodporúčal. Žiadaná dotácia je dobrá v tom, že nie je tam žiadna spoluúčasť. 

Ale na druhej strane  nepokrýva všetky výdavky (žiadosť, verejné obstarávanie... 

a prístavba  nie je oprávneným výdavkom. Kultúrny dom však bez nej nemôže fungovať a preto 

jej vybudovanie by sme museli dofinancovať sami, pravdepodobne z úveru...Ako som povedal, 

výzva bola v roku 2016 zrušená. Termín predkladania novej žiadosti je do 30.11.2017, žiadosť 

nám vypracováva firma Prounion.  

 

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

 

Ing. Andrea Kováčová – chcem len pripomenúť p. Tarasovú, čo je s tým domom?  

 

Starosta odpovedal:  je tam pešia zóna, ktorá nie je celkom vysporiadaná, vo dvore u Slaninov 

vlastníme polovicu,  po ROEP-ke sa dostávajú do nášho vlastníctva 3 parcely, jedna  kde stojí 

ten starý dom a dve parcely sú v záhrade. Problém je, že  ten starý dom môže spadnúť a  ohroziť 

majetok p. Tarasovej. Preto chcem požiadať stavebnú komisiu, aby mi v tom pomohla nájsť 

nejaké riešenie.  

 

Vladimír Ďalog – ja som si myslel, že sa pripomína pani Tarasová, ohľadne zástavky, ktorú by 

chcela preložiť.  
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Starosta odpovedal – „Prvý krát p. Tarasová mala problém v r. 2011, že strecha u susedov 

nemá odkvapy a tečie jej voda na jej dom. Oslovili sme p. Vetrákovú, aby si dala namontovať 

odkvapy. Nestalo sa tak.  P. Tarasová podala písomnú žiadosť na stavebný úrad, kde to riešila 

ako štátny stavebný dozor p. Mgr. Kuzmániová.  Problém sa vyriešil. Druhá vec je ten dom, 

ohľadne neho  ešte  oficiálne nič neposlala, oslovila len poslankyňu Kováčovú.... Tretia vec 

o ktorú žiadala je posun autobusovej zástavky. Ja sám neviem, kde by sa mohla posunúť. 

Skúsime to riešiť so SAD-kou. Podobný problém je aj zo zástavkou v Konopišti“.  

 

 „OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“.  

 

 8.) Správa audítora za rok 2016 – p. Cabanová    

 

     V tomto bode predniesla pani Martina Cabanová ekonómka obce správu audítora za rok 

2016.  

 

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

 

 

9.) Správa hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2017  

 
Kontrolór obce p. Pilčík prečítal správu, ktorá je priložená k zápisnici.  

 

„OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2017“. (príloha č.2 

zápisnice) 

 

10). Schválenie dodatku č.1 k VZN 1/2016  

 

     Starosta obce – „potreba schválenia dodatku vyplynula zo zmeny zákona, keď obce budú 

musieť od 01.01.2018 zbierať aj použité pneumatiky a ešte došlo k dopracovaniu tetrapakov do 

VZN – tam sa v podstate z nášho pohľadu nič nemení zbierajú sa s plastami. 

Od obce bude odoberať pneumatiky Orgasnizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), s ktorou má 

obec zmluvu (firma NOWAS). Systém a mechanizmus zberu bude ešte dohodnutý“. 

 

Dodatok č.1 k smernici č.1/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje dodatok č.1 Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske 

Zalužany podľa  predloženého návrhu.“(Dodatok č.1, tvorí prílohu č.3 k tejto zápisnici) 

 

11.) Prerokovanie žiadostí  
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 „Máme len jednu žiadosť pána Oskara Berkyho predĺženie nájomnej zmluvy  na RD č. 239 na 

ďalšie 2 roky t.j. do 31.10.2019.“  
      
Starosta obce dal hlasovať za schválenie predlženie prenájmu p. Berkymu. 

 

Hlasovanie 

 Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje  predĺženie  prenájmu nehnuteľnosti - rodinného domu  vo vlastníctve obce, 

súp. č. 239, o výmere 64 m2, zapísanú na LV č. 385, p.č. 89, Oskárovi Berkymu nar.   9.4.1965, 

na dobu určitú do 31.10.2019, pričom ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené“. 
 

12.)  Prerokovanie návrhov poslancov na čerpanie rozpočtu v r.2018 

 
„Skôr ako Vám odovzdám slovo, aby nedochádzalo k duplicite  pokúsim sa zosumarizovať čo 

máme rozpracované a malo by byť súčasťou budúcoročného rozpočtu: 

– hasičská zbrojnica - spoluúčasť, 

– dom smútku  (lebo v tomto roku už nestihneme urobiť plánované vonkajšie práce) 

– kanalizácia – ul . Družstevná – ak schválite podanie žiadosti na Envirofond – 

spoluúčasť, 

– detské ihrisko – ak vypíšu novú výzvu – spoluúčasť; 

– cesty – v prípade schválenia žiadosti – bez spoluúčasti; 

– kultúrny dom - v prípade schválenia žiadosti – bez spoluúčasti; ale prístavba nie je 

oprávnený náklad a tam by sme už potom potrebovali úver, 

– chodník Konpište – povrchová úprava. 

Ja by som tam ešte navrhol opravu strechy MŠ so zateplením a opravou odkvapov -  akútny 

stav“. 

 

Starosta dal priestor poslancom na  návrhy, čo by  chceli zapracovať do rozpočtu v r. 2018: 

 

O slovo sa prihlásil poslanec Radovan Séleš: „Na jar sme sa bavili o vybudovaní  pamätníku 

padlým, otázka je ako sa p. Salnina vyjadrí k vlastníctvu  tabule“. 

 

Občan p. Július Slanina odpovedal: „majetok tabule bude riešený v nejakom časovom 

horizonte. Nedovolím si nato teraz odpovedať, teraz na to nie je priestor“. 

 

Starosta obce – „ak som dobre pochopil, bude to na osobný rozhovor“. 

-------- 

R. Séleš reagoval:  „ja len aby sa nezabudlo na pamätník, lebo bude 100. výročie v novembri 

2018. Ďalej občania by mali záujem, aby sa urobila strieška nad terasou OÚ, v zimnom období 

je tam sneh a poľadovica, schody sa šmýkajú“.  

 

Starosta obce odpovedal: „Strieška bola súčasťou projektu na OÚ. Z vlastných zdrojov je to 

problematické, sú aj akútnejšie veci“. 
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-------- 

R. Séleš – na Súdražský potok vyčleniť financie. 

 
Starosta mu na to odpovedal – „už sme o tom hovorili, že potok je v správe Slovenského 

vodohospodárskeho podniku(SVP). Nám ponúkali určitú sumu za kosenie brehov potoka, ktorá  

príliš nízka za práce, ktoré by sme mali vykonávať: museli by vyčistiť potok, 2x pokosiť aj pri 

potoku Suchá. Musí sa o to  postarať SVP, ktorý má obidva potoky v správe. Písomne som ich 

požiadal o riešenie, odpovedali mi, že v roku 2018 to budú riešiť“. 

--------- 

R. Séleš – prestrešenie Domu smútku. 

 

Starosta reagoval aj prestrešenie bočnej časti je súčasťou projektu. 

------- 

R. Séleš – budova TJ je tiež majetkom obce a okná a strecha je v dezolátnom stave. 

 

Starosta obce odpovedal: „tam je aj fasáda a elektrika v dezolátnom stave, je to citlivá oblasť, 

aj sa bojím niečo investovať do ihriska, ale je to náš majetok a nemal by  chátrať. Mám takú 

informáciu, že SFZ má vyhlásiť vyzvú mala by byť spustená v roku 2017 - 2018, kde by sme 

mohli vyčleniť peniaze na spoluúčasť. Potrebné je podať žiadosť, vypracovať projektovú 

dokumentáciu a je tam spoluúčasť okolo 10% cca. 3000 €“. 

--------- 

Ing. Andrea Kováčová – aby sme vyčlenili nejakú sumu na pomník a kaplnku treba  vrátiť do 

pôvodného stavu. 

 

Starosta obce odpovedal – „v roku 2013 bola kaplnka po ROEP –ke vo vlastníctve obce, bol 

som sa tam pozrieť, bola v katastrofálnom stave. Oltár, ktorý bol už pred rozpadnutím,  sme 

odtiaľ zobrali, aby nechátral ďalej. Základné práce – zakonzervovanie, petrifikácia  sa urobili 

za peniaze z výťažku  z predaja býka. Sú potrebné ďalšie práce (dorezy, tmelenie, farebné 

úpravy), aby sa mohol vrátiť späť. Tieto odborné práce však vôbec nie sú lacné.... Čo sa týka 

kaplnky steny sú už obité, vetrá sa tam, dlážka je vybratá, nevlhne zvonka je obkopaná – 

odvodnená. Z vnútra je potrebné ovakovať, dať späť podlahu a vymaľovať. Dáme to do takého 

stavu, aby to minimálne 10 – 15 rokov vydržalo. 

Stavebné práce môžeme vykonať vo vlastnej réžii s minimálnymi nákladmi, ale sú potrebné 

financie na oltár. Takže, ak v rozpočte vyčleníme nejaké zdroje  na kaplnku, prednostne by mali 

smerovať do opravy oltára....  

  Tie práce, ktoré sme doteraz urobili sa vykonali v čase, keď kaplnka patrila obci. Robili sme 

ich  kvôli tomu, aby ďalej nezvratne nechátrala a  záujme jej obnovy. 

 Pán farár napadol ROEP-ku, vtedy  zistili, že na katastri urobili chybu a kaplnka patrí teraz 

cirkvi“. 

 

R. Séleš poznamenal, že je potrebná izolácia pod dlažbu, dlažba musí byť oddelená od podlažia, 

lebo saje vlhkosť.  

 

V. Ďalog oponoval, že nie je potrebná ďalšia izolácia, a svojpomocne sa dá spraviť, máme 

stavebnú skupinu, svojpomocne to nebude až také nákladné. 

---------                                                                                   

Ing. A. Kováčová  navrhuje, či by nebolo lepšie  klzisko na ihrisku, ako u Bakšov aj by to bolo 

osvetlené.  
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Starosta odpovedal: „nápad je to dobrý, pozícia dobrá, bolo by to multifunkčné využité aj 

v lete (hokejbal, floorbal ). Ja som komunikoval aj s pani  starostkou z Klenovca, kde také 

klzisko vybudovali – pôjdem sa naň pozrieť.... Treba na to dosť peňazí neviem, ako dopadne 

MAS-ka z programu líder či budú nejaké výzvy, alebo riešiť našou stavebnou skupinou“.  

--------- 
Ing. A. Kováčová – treba riešiť aj stavebné pozemky, nemáme kde stavať. 

Starosta obce odpovedal: „ áno potrebujeme stavebné pozemky, ale  všetci vieme aj to, že za 

bývalého starostu peniaze, ktoré boli nato vyčlenené išli de facto na výstavbu Sušian 

(vybudované pozemky sú v ich katastri). Nevieme to financovať z vlastných zdrojov. A nie je 

to také jednoduché, zatiaľ nie je žiaden dotačný program na financovanie. Čo sa týka nás 

môžeme urobiť 2 veci prvá je určiť sféru záujmu (prieskum kde: medzi Družstevnou ulicou 

a ulicou Nad mlynom, resp. niekde inde ) a potom začať vykupovať pozemky, ale je to beh na 

dlhé trate...“.  

--------- 

Vladimír Ďalog – „už som spomínal obecné kompostovisko, ja vidím opodstatnenie 

kompostoviska, ľudia hlavne v lete hádžu biologický odpad do komunálneho odpadu. 

Tiež za  pomník, čo všetko nám k tomu treba či už s p. Slaninom, alebo sami“. 

 

Starosta obce odpovedal: „ohľadne pomníka musíme sa dohodnúť s p. Slaninom o vlastníctve 

tabule. Oslovil som p. Babaríka, aby zorganizoval zbierku na pomník, aby sme vedeli aký 

záujem je od ľudí a na základe týchto vecí vyčleníme nejakú sumu na pomník z rozpočtu. 

Kompostovisko neodsúvame, my sme súčasťou združenia a dotácie, ktoré sú na tieto 

kompostoviská môžu žiadať len združenia. Naše združenie sa už pokúšalo 3 krát, neviem aká 

je teraz situácia. Je tu ešte ďalšia možnosť, ak by nebolo úspešné ZOPLO môžeme urobiť také 

neoficiálne kompostovisko (stačí ohrada). 

--------- 

Ing. Radovan Vargic – „už bolo všetko spomenuté čo som chcel aj ja strecha OÚ, pamätník 

strecha MŠ, detské ihrisko....“ 

-------- 

Katarína Peržeľová – „všetko bolo spomenuté, chcem sa opýtať tak kde bola toho roku Vatra 

čo sa tam ešte plánuje ešte a či bude aj príjazdová cesta“? 

 

Starosta obce odpovedal: „čo sa týka tej plochy snažíme sa ju vyrovnať a stále sa to robí, 

potrebujeme UDS dohodli sme sa so správou ciest. Plocha je tam dobrá s Vatrou tam rátame 

naďalej, chceme  zasiať trávu, neskôr tam postaviť altánok, možno vysadiť stromy.... Mohla by 

tam byť pekná  oddychová zóna.... Príjazdová cesta  sa v tejto fáze neplánuje rekonštruovať...“ 

 

„OZ berie na vedomie návrhy poslancov na čerpanie rozpočtu v r. 2018“ 

 

13.) Rôzne 

 
Žiadosť kanalizácia – starosta obce požiadal  o formálne schválenie podania žiadosti, nakoľko  

je tam spoluúčasť cca  9.500€. 

 

Hlasovanie 

 Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

„OZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2018 na 

dobudovanie (rozšírenie)kanalizácie na ulici Družstevnej do výšky 180 000,-€. OZ zároveň 

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

projektu“. 

14.)  Diskusia 

 

Starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby informovali tých čo žiadajú obec o dotácie 

(SČK, Hrnčiarka ...), že žiadosť sa podáva do 15. októbra a na novom tlačive.(súčasť VZN). 

Ďalej tomto bode dal starosta obce priestor prítomným na ich vyjadrenia: 

 

Vladimír Ďalog – „ohľadne toho domu vo dvore u Slaninov nevedel som, že je to náš majetok, 

je  v dosť zlom stave a bude sa musieť niečo s tým robiť“. 

 

Ing. Andrea Kováčová – tam aj komín sa navažuje do Tarasov, nutnosť akútneho riešenia.  

 

Starosta obce skonštatoval, že po ROEP-ke sa dostáva ten dom do nášho vlastníctva. Problém 

je, že  ten starý dom môže spadnúť a  ohroziť majetok p. Tarasovej. Preto požiadal stavebnú 

komisiu, aby mu v tom pomohla nájsť najlepšie riešenie.  

 

Ing. Andrea Kováčová – potrebné je zamerať uličku a vyčleniť čo je vlastne obecné, dá sa 

rozdeliť, ale musia podpísať vlastníci, čo je pri ich zložení  problém. 

--------- 

Július Slanina občan požiadal o súhlas poslancov, aby mohol hovoriť. Poslanci jednohlasne 

súhlasili.  

 

Július Slanina – „budem pripomienkovať pamätník, že p. Babarík má svoj návrh pamätníka 

som netušil, keď som prichádzal s ponukou ja.  

Ako bývalý občan mám vzťah ku kaplnke a mám nejaký návrh, ako postupovať pri jej obnove, 

ak cirkev prejaví záujem. Pod kontrolou OZ by som prebral ťarchu  za obnovu exteriéru, 

interiéru a oltára aj so svojou manželkou. Nechcem uraziť obec, chcem investovať podľa 

projektov a súhlasom cirkvi. Trúfam si jednať s jedným aj s druhým pod podmienkou, že 

majetok prejde na manželov Slaninovcov. 

Chcem Vás poprosiť, aby sa urobil prieskum, fyzické preskúmanie oltára, ako bolo fakturované, 

údajne je ten oltár v Maďarsku. Preto žiadam poslancov, aby fyzicky prešetrili oltár, ako sa 

financovalo, kde je oltár. Neviem koľko peňazí to bude stáť možno 50 000 € možno 

10 000€,  mám  určitú hranicu do ktorej by som išiel“. 

 

Vladimír Ďalog – „Kaplnka teraz patrí cirkvi treba riešiť s ňou, my to dáme do stavu 

odovzdania“. 

 

Ing. Andrea Kováčová -    „Čo sa týka vlastníctva, má to cirkev, ale nás sa týka  to, že máme 

dať kaplnku do pôvodného stavu. My nevieme či sa dohodnete s cirkvou, my to musíme vrátiť 

do pôvodného stavu“. 
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Katarína Peržeľová -   „doteraz cirkev nemala žiadnu snahu, keby cirkev vyhlásila zbierku na 

kaplnku, ľudia by skôr prispeli, ale náš p. farár nemal žiadnu snahu, kým to obec nezačala 

riešiť“.   

 

Starosta obce -  „podobná situácia bola v jednej obci v okrese: kaplnku tam vlastní obec, ktorá  

ju zrekonštruovala   a teraz farár podnecuje ľudí, píše petíciu, aby prešla do cirkvi.  

Čo sa týka oltára, prečo by som ja navrhoval investície do oltára, keby bol predaný v 

Maďarsku.... To nemá žiadnu logiku!  Dotklo sa ma, že to niekto tvrdí, ako vidím naďalej je to 

politická téma. Ak poslanci budú chcieť fyzicky vidieť oltár, tak ho budú vidieť a môžu sa 

uistiť, všetko je zdokumentované.  

A čo sa týka pomníka, áno p. Babarík navrhol tvar a miesto pomníka a poslanci schváli aj tvar 

(je to uvedené v zápisnici ). Ale každé uznesenie je zrušiteľné. Čím viac návrhov bude, tým 

lepšie riešenie sa môže nájsť.. 

 Ohľadne kaplnky, ak by  to pán Slanina dokázal s cirkvou sa dohodnúť, nás by tým odbremenil, 

ja s tým problém nemám a budem mu fandiť, aby sa mu to podarilo....“ 

 

Radovan Séleš – „Sú aj iné prípady mám vedomosť, že sa toto  v Hrachove podarilo priamo 

cez biskupský úrad v Rožňava určitej osobe, je tu nádej, že sa ti to podarí“. 

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

Katarína Peržeľová – „chcem sa opýtať, my ako Hrnčiarka tu mávame stretnutia a chýbajú 

nám tu taniere, ktoré tu predtým boli, či by nebola možnosť zakúpenia, alebo vyčleniť 

z obecných?“ 

 

Martina Cabanová – „Skrinku sme upratali a skultúrnili miestnosť, mali sme tu nedávno 

výberové konanie“.  

 

Starosta obce – „poprosím, aby sa vyriešilo  z dotácie pre Hrnčiarku“. 

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

Júlis Slanina – „aký je informačný tok pre občanov, čo sa týka zasadnutia OZ, kde sa ľudia 

dozvedajú?“ 

 

Starosta obce odpovedal – „Všetko sa zverejňuje na 2 informačných tabulách, taktiež  na 

webovej stránke obce. Dokonca zasielame ľudom, ktorí o to požiadali, aj informácie priamo do 

ich mailových schránok.....Zverejňujeme všetko aj nad rámec zákona.... Ja sám mám záujem na 

tom, aby boli ľudia čo najlepšie informovaní a zaujímali sa o veci verejné. Tým by sme predišli 

nezmyslom typu „oltár v Maďarsku“. Nenapadá mi v tejto chvíli nič, čo by sme mohli robiť 

inak. Skúste dať návrhy, ako viac zaangažovať ľudí do veci verejných“. 

 

Ing. Andrea Kováčová – „Pozvánka na zasadnutie OZ sa vyhlasuje aj miestnom rozhlase, 

ľudia sú informovaní. Kto má záujem o informácie môže sa k nim dostať...“  

 

V ďalšej diskusii sa poslanci zhodli na tom, že informovanosť občanov o dianí v obci je na 

dostatočnej úrovni a nie je potrebné na tom nič meniť. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

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 01.12.2017.  
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Zapísala : Bc. Veronika Libiaková  

 

 

Overovatelia : 

Katarína Peržeľová 

Radovan Séleš 

                 Ing. Branislav Nociar 
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  Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

                Uznesenie č. 4 / 2017 (16/2014 -2018) 
 

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

29.09.2017 o 17,30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch 

Obecné zastupiteľstvo : 

A/ Berie na vedomie : 
 

1.  Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.6.2017. 

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

3.  Interpelácie poslancov. 

4.  Správu audítora za rok 2016.(príloha č.1zápisnice) 

5.  Správu hlavného kontrolóra obce za 1. polrok (príloha č.2 zápisnice) 

6.  Návrhy poslancov na čerpanie rozpočtu v roku 2018. 

 

 

B/ Schvaľuje : 
 

1.  Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

      

      

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

 

 

2. Dodatok č.1 Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.1/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého návrhu (príloha č.3 zápisnice). 

 

 

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

 

 

3. Predĺženie prenájmu nehnuteľnosti rodinného domu vo vlastníctve obce, súp. č. 239, 

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

dobu určitú do 31.10.2019, pričom ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené.  

 

 

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

 

 

4. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2018 na dobudovanie 

(rozšírenie) kanalizácie na ulici Družstevnej do výšky 180 000,-€. OZ zároveň 

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

nákladov projektu. 
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Dátum: ..........................................                     Podpis: ................................................. 

 

 

 

 

 

 

                                                            Ing. Branislav Nociar 

                starosta obce     

 


