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    Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A 5/2017 (17/2014-2018) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  01.12.2017, o 17,00 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: 
Rastislav Bolha,  

Vladimír Ďalog, 

Ing. Andrea Kováčová, 

Ing.Milan Markotán, 

Katarína Peržeľová 

Radovan Séleš, 

Ing. Radovan Vargic. 

 

Hostia: 

Marek Potocký, 

Mgr.Elena Sélešová. 

Ing. Peter Škorňa, 

Ing.Peter Košťálik. 

 

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 4, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Zatiaľ neprítomní sú  p.Vladimír Ďalog, p. Katarína Peržeľová, 

Ing.Milan Markotán, ktorí sa dostavia neskôr počas rokovania. 

 

      Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

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

Za overovateľov: p.Rastislav Bolha a p.Ing.Radovan Vargic. 

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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Starosta obce predniesol prítomným program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Hrnčiarske Zalužany  01.12.2017: 

 

1.     Otvorenie zasadnutia 

2.     Zistenie spôsobilosti rokovať a uznášať sa  

3.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4.     Schválenie programu zasadnutia OZ. 

5.     Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.9.2017. 

6.     Správa o činnosti obecného úradu, zhodnotenie roku 2017. 

7.     Interpelácie poslancov.  

8.     Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2017 a 10/2017. 

9.     Schválenie  všeobecne záväzného nariadenia obce č. 01/2017  o dani z nehnuteľností, 

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

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

Zalužany na rok 2018. 

10.   Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov na rok 2018. 

11.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018. 

12.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2018. 

13.  Prerokovanie žiadostí. 

14.  Rôzne. 

15.  Diskusia. 

16.  Záver. 

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

programu starosta dal hlasovať za predložený návrh programu. Počas tohto bodu  sa na 

rokovanie dostavil poslanec Ing.Milan Markotán a Katarína Peržeľová, takže od tohto bodu 

prítomných  6 poslancov. 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“. 

 

5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa  29.9.2017  

 

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ  
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      Starosta obce predniesol prítomným plnenie uznesení z minulého zasadnutia OZ : 

„Bod B/2 – schválený  Dodatok č.1 k VZN č.1/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany - zákonným spôsobom 

zverejnený, účinnosť nadobudol dňa. 1.11.2017. 

 

Bod  B/3 – schválené predĺženie prenájmu nehnuteľnosti rodinného domu vo vlastníctve obce, 

súp. č. 239, p. Oskárovi Berkymu, na dobu určitú do 31.10.2019 – oznámené žiadateľovi, 

potrebné je ešte dodatkovať pôvodnú zmluvu. 

 

Bod B/4   – schválené  podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2018 na 

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

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

projektu – žiadosť bola podaná v určenej lehote (do 31.10.2017). Bolo vykonané verejné 

obstarávanie, kde bola dosiahnutá konečná cena 154.912,52€. Najnižšiu cenu z 5.ponúk 

poskytla firma STAVTECH BB s.r.o. Banská Bystrica. Teda žiadosť o dotáciu bola podaná vo 

výške 95 % z vysúťaženej sumy, t.j. na sumu 147.166€. Pri schválení v plnej výške by to 

znamenalo spoluúčasť 7.746,52€. K žiadosti ešte budeme musieť doložiť právoplatné stavebné 

povolenie, na ktorom sa pracuje -  už máme právoplatné územné povolenie, vyjadrenia k 

stavebnému a konanie sa uskutoční: 21.12.2017“. 

 

 „ OZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia  OZ konaného 29.9.2017“ 

 

6.)  Správa o činnosti obecného úradu, zhodnotenie roku 2017 

 
a)  „Opravy  a kúpa majetku: 
- dokončili sme 1. fázu   opravy chodníka v Konopišti - v jarnom období dôjde ešte k jeho 

povrchovej úprave – VÚ betón – a možno,  podľa toho ako to bude vyzerať – aj k farebnej 

úprave (farba na betón, protišmyková, vodu odpudzujúca); 

-  zabetónovanie rýh na cestách po prípojkách na kanalizáciu; 

-  cesta na Salaš (zákruta) - v najkritickejšom úseku sme prepojili obidve strany rúrami, aby 

sa dažďová voda nevylievala na cestu, ale plynule odtekala. Aby sa dosiahol lepší efekt bude 

potrebné ešte v jarnom období  prehĺbiť rigoly popri tejto ceste a voda by už potom mala plynule 

odtekať. Tiež by sme chceli na uvedenej ceste urobiť odrážky (min.3 ks), aby voda netiekla 

cestou do obce. Taktiež na kritické úseky navoziť „šotolinu“ - to zrejme kvôli počasiu až na jar; 

- prehĺbenie poldra pri Bakšovcoch -  ďalšia z vecí,  ktoré sme chceli urobiť ešte v tomto 

roku: polder bol prehĺbený cca o 50 cm. Zemina vyvozená na pozemok za p. Bolča a rozhrnutá 

(vatra). Taktiež sme urobili prepoj rúrami so Zalužianskym potokom a ak bude pršať časť 

poldra sa naplní vodou a po zamrznutí bude slúžiť ako klzisko pre deti. Tým sme dosiahli 3 

efekty – vyčistenie poldra, vybudovania klziska a použitie zeminy na vyrovnanie plochy, kde 

môže byť v budúcnosti oddychová zóna; 

- stavebné práce na kaplnke – vnútorné práce: podlaha, steny betónovanie – budeme ešte 

maľovať; 

- vyčistenie rigola za Kováčovcami –kúpili sme ešte  50 m kanalizačných rúr (osadenie na 

jar); 

- oprava strechy na budove OÚ  -  zámer: zateplenie (polystyrén 2x5 cm), izolácia strechy 

(fatrafol/alkorplan), výmena atikových plechov, výmena odkvapov - z vlastných zdrojov. 

Z troch ponúk sme vybrali  dodávateľa Dušan Lizák Davstav Martin, ktorý ponúkol najlepšiu 

cenu: 23.799,81€, s 10 ročnou zárukou. 
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Práce by mali byť dokončené do 15.12.2017. Ako som spomínal minule: keď bude istota, že 

nám nebude zatekať, chceli by sme  v zimnom období začať opravovať vnútorné priestory v 

budove OÚ – stierkovanie, sadrokartón, podlahy, osvetlenie....  Na tieto práce samozrejme 

využijeme služby OPOS-u; 

- vianočná svetelná výzdoba  - taktiež pokračujeme v samovýrobe, za výraznej pomoci 

Mikuláša Kováča, vianočných svetelných výzdob (nakúpili sme len materiál urobili rámiky, on 

montuje ledkové pásiky). Zámer je vyrobiť do Vianoc 24 ks a tým by sme mali mať do sviatkov 

vyzdobenú celú Hlavnú ulicu (od p. Chovancovej po O. Bakšu) – celkom 42 ks. Týmto by som 

chcel pánovi Mikulášovi Kováčovi poďakovať za jeho nezištnú pomoc. 

 

 - Ďalej  pokračujeme v dovybavovaní obce potrebným náradím  a vybavením:  kúpili sme 

-  pre MŠ čiastočne z dotácie pre predškolákov preliezačky(2.360,02€); 

-  pre potreby ZŠ (z normatívu): ďalšie počítače do počítačovej miestnosti (3 ks), sluchátka (4 

ks) a tlačiareň – čím je táto výmena už ukončená (2.031,68€); nové lavice(15) a stoličky(30 ks) 

(2.143,50€),  z dotácie na záujmovú činnosť knihy (604,53€); 

-  pre DHZ (z dotácie)  - pracovné oblečenie+ trička (1.423,43€), 

-  ČOV – dve čerpadlá (955,20€); hydrant – na vodovod v Sušanoch... 

 

b) Mikuláš 2017 -  spolu so ZŠ a MŠ pripravujeme Mikulášsky večierok, ktorý sa uskutoční 

8.12.2017 – tradične vo veľkej sále OÚ. 

 

c) Použitie získaných dotácií: 
    - dotácia na kamerový systém z MV SR  (10.000€) +  vlastné zdroje 2.865,20 €   kamerový 

systém je už dokončený – namontovaných  je ďalších 16 kamier. 

   - dotácia – na opravu fasády ZŠ 90.000€ -   z  Havarijného fondu Ministerstva školstva – 

práce z dotácie sú už prakticky takmer  ukončené, robia sa už len drobné úpravy (montáž čatorní 

na lapače, posunutie obrubníkov a chodníka.) 

 

d) Nové žiadosti o dotácie: 

 okrem už spomenutej na kanalizáciu, sme podali ďalšie žiadosti: 

 - žiadosť na BBSK na Hrnčiarske slávnosti 2018; 

 

 - žiadosť na rekonštrukciu kultúrneho domu z Programu rozvoja vidieka: výzvu na ktorú 

sme podávali žiadosť v r.2016, zrušili, teraz bola do 30.11.2017  nová, kde sme podali žiadosť 

nasledovne: na rekonštrukciu KD 144.261,78 Eur,  dotácia na KD, 1.440 Eur - na stavebný 

dozor (čiastočné plnenie) a na projektovú dokumentáciu 2.500 €. Spolu 148.201,78€ 

K tomu neoprávnené náklady (sú v projekte, ale nie sú oprávnené): 1.918,72€. Celkom výdavky 

150.120,50€. 

Na žiadosť: 350 € a monitorovanie v prípade schválenia ide suma: 4 % zo schválenej sumy: 

max. 5.930 € na monitoring, žiadosti o platby a podobne 

Toto sa týka len KD, bez prístavby, ktorá sa musí urobiť, ale nie je oprávnená. 

Na prístavbu: 59.400€ 

V prípade schválenia by sme teda museli dofinancovať prístavbu z úveru. Bol by to fakticky 

náš 1. úver, ktorý ale prinesie vysokú pridanú hodnotu a za 5-8 rokov by sme ho vedeli 

komfortne splatiť (splátka 12.000 ročne /mes.1000/ alebo 7.500 ročne /mes.625/ . Čo sa týka 

prístavby subdodávky by mohol robiť OPOS, čím by sa nám časť nákladov vrátila. 

O týchto veciach som už v minulosti hovoril, ale teraz ich hovorím sumárne znova, aby ste 

vedeli do čoho ideme. 

- Miestna akčná skupina MAS Malohont   - s potešením som prijal informáciu, že naša MAS 

Malohont bola úspešná a získala na stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) 
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na roky 2016-2023 sumu 3 450 437,62 €  (z toho 1 793 969,31 € z PRV a 1 656 468,31 € z 

IROP),  z toho  aktivity/projekty podporované cez stratégiu: 2 927 453,00 €. 

Čo sa týka obcí zaujímavé sú pre nás opatrenia PRV: 7.4 – investície do vytvárania, zlepšovania  

alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane  voľného 

času a infraštruktúry (športoviská, amfiteátre, kultúrne domy, ale aj investície do podpory 

podnikania napr. vybudovanie tržnice) 

PRV 7.5: Podpora investícii do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a turistickej 

infraštruktúry (obnova turisticky zaujímavých objektov, informačné tabule, vyhliadkové veže 

cykloturistické chodníky a podobne). 

Takže,  keď budú zverejňované výzvy v rámci MAS môžeme pripravovať projekty, ktoré sú pre 

nás zaujímavé a šanca na priechodnosť je oveľa vyššia, lebo sa to schvaľuje len na úrovni MAS. 

 

- ZOPLO kompostéry – taktiež potešujúcou informáciou je, že aj na základe našej iniciatívy 

naše združenie požiadalo o dotáciu na vybavenie obcí a obyvateľov kompostérmi. Bližšie 

informácie týkajúce sa financií a spoluúčasti obce zatiaľ nie sú, nakoľko sa projekt len teraz 

finalizuje. 

d) Iné: 

-  MŠ – v MŠ ukončila pracovný pomer  z rodinných dôvodov p. I.Vrábľová. Ona bola 

zamestnávaná  cez projekt dotovaný UPSAaR - om na dobu určitú – ktorú dodržala a zmenu na 

dobu neurčitú neprijala. 

Hľadali sme za ňu bezúspešne náhradu najprv v obci, okolí, širšom okolí (Poltár, R.S., Kokava) 

až sa nám prihlásila p. Nosáľová z Uhorského, ktorá spĺňa podmienky na pracovné miesto, ako 

aj na dotáciu z UPSVaR – doba určitá do  31.7.2019; (15 mes. 85 % UPSVAR:15% obec, 5 

mesiacov na vlastné náklady); 

- vizualizácia pamätníka návrh  – ako sme hovorili na 1. tohtoročnom zasadnutí, keď  nebol 

schválený májový termín na dokončenie pomníka – čiže sme sa de facto rozhodli, že to budeme 

robiť vo vlastnej réžii, za pomoci zbierky v r. 2018. Zbierka už prebieha v réžii SZPB a Jednoty 

dôchodcov. My sme popracovali na vizualizácii úpravy parku a pomníka. Ponuka na pamätník 

je v rámcovej cene 2.100€,  s tým, že betonáž, chodníky a zeleň si budeme robiť sami. V 

rozpočte na to navrhujeme  celkovú sumu 4.000€ + zbierka; 

 -  kúrenie – V MŠ, na obecnom úrade a čiastočne aj v ZŠ – je v dezolátnom stave. 

ZŠ – tam je to cca v poriadku (panelové radiátory), až na to, že teplovodná rúra z kotolne do 

budovy ZŠ ide kanálom v zemi, v ktorom je voda, bez možnosti regulácie. 

MŠ – kúrenie je dezolátnom stave. Rúry od kotla sú vedené kanálom popod podlahy, radiátory 

sú staré rebrové a kotly sú z roku 1987 s výkonom 100kw,  s tým, že jeden nefunguje vôbec a 

druhý každú chvíľu vypovie. 

OÚ – poväčšine staré rebrové radiátory, bez možnosti regulácie, zatvorenia stupačiek, kotly 

majú tiež svoj vek. 

Keďže dotácia na komplexné riešenie budovy MŠ nám nebola schválená,  som za to, aby sme 

veci riešili postupne  zatiaľ z vlastných zdrojov. V rozpočte máme určitú rezervu, chcel by som, 

aby sme ešte v tomto roku urobili nasledovné opatrenia: 

 -   regulácia kúrenia v ZŠ vo forme montáže termostatických ventilov, 

 -  v MŠ – demontáž starých kotlov a použitie 2 rezervných kotlov zo ZŠ (celkom sú 4 a 

používajú sa 2) + montáž termostatických hlavíc pre reguláciu kúrenia. 

-    OÚ – montáž termostatických hlavíc na radiátory a opravy ventilov na stupačkách a výmena 

radiátorov aspoň v kanceláriách. 

Takýmto čiastočným vyregulovaním dosiahneme úspory v plyne – kúrenie v jednotlivých 

miestnostiach podľa potreby. Výmenou kotlov v MŠ dosiahneme nemalú úsporu v účinnosti 

kotlov, ako aj čiastočne eliminujeme riziko havárie starého kotla. 
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Toľko k tejto problematike, ktorú finančne popíše p. Cabanová  pri schvaľovaní 

rozpočtových opatrení. 
-------------- 

 - OPOS – požiadali sme vládu  o regionálny príspevok vo výške 150.000 Eur. Žiadosť pôjde 

do pripomienkového konania, vyjadruje sa aj protimonopolný úrad, takže bude to ešte ťažká 

cesta... 

Dnes nám z vlády prišla 4 stranová výzva na doplnenie žiadosti, ktorú sme zatiaľ 

nepreštudovali.  

V žiadosti sme požiadali o regionálny príspevok vo výške 150.000€ nasledovne : 

2017:  

-  nákup strojného vybavenia (nakladač s príslušenstvom) v hodnote: 66.050€ 

-  vybavenie k stavebným prácam  (lešenie) v hodnote: 3.240€ 

Suma čerpania z RP v r.2017: 69.290€ 

2018: 

- mzdové výdavky na 3 pracovníkov pracujúcich  na dohody o vykonaní práce: 7.301€ 

- nákup strojného vybavenia (nákladný automobil): 47.700 

- nákup stavebného náradia: 7.479€ 

Suma čerpania z RP v r.2018: 62.480€ 

2019: 

- nákup strojného vybavenia (ďalšie príslušenstvo k nakladaču): 5.270€ 

Suma čerpania z RP v r.2019: 5.270€ 

2020: 

- nákup strojného vybavenia (ďalšie príslušenstvo k nakladaču): 12.960€ 

Suma čerpania z RP v r.2019: 12.960€ 

Samozrejme, tu môže dôjsť v procese schvaľovania k výrazným zmenám... 

 

Podľa zámeru by mal byť  počet zamestnancov OPOS-u nasledovný: 

rok2017: 

Od 1.8.2017 OPOS zamestnáva na plný úväzok 3 pracovníkov. Všetci traja boli znevýhodnení uchádzači 

(vek menej ako 50 rokov, dĺžka evidencie viac ako 1 rok). Pracovné miesta sú dotované UPSVaR – om 

podľa § 54 aktivita 2, na dobu 24 mesiacov (od 1.8.2017 do 31.7.2019). 

Súčasne OPOS zamestnáva na dohodu o pracovnej činnosti 3 pracovníkov obecného úradu (mzdová 

a administratívna pracovníčka; účtovníčka a koordinátor prác) v rozsahu 40 hodín mesačne (úväzok 

0,25). Bez pracovného úväzku vykonáva funkciu konateľa spoločnosti starosta obce.  

Predpokladaný stav pracovníkov  ku koncu roku 2017: 3,75.  

rok 2018: 

 V tomto roku  budú naďalej zamestnávaní pracovníci zamestnaní v r. 2017 (tak na pracovné zmluvy, 

ako aj na dohodu). K nim by mal pribudnúť od 1.7.2018 ďalší pracovník, prednostne znevýhodnený 

uchádzač na dobu 24 mesiacov – do 30.6.2020 (predpoklad dotácie z UPSVaR-u). 

Predpokladaný stav pracovníkov ku koncu roku 2018: 4,75. 

rok  2019: 

Od 1.1.2019 – predpokladáme ukončenie prác na dohodu s mzdovou pracovníčkou a účtovníčkou 

(koordinátor prác bude pokračovať), ktoré by mali byť nahradené jednou pracovníčkou na plný úväzok 
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(prednostne znevýhodnená uchádzačka na dobu 24 mesiacov s dotáciou od UPSVaR-u) K 31.7.2019 – 

budú končiť 3 pracovníci zamestnaní v r. 2017. Z nich  minimálne jeden by mal zostať zamestnancom 

OPOS-u  (financovaný z vlastných zdrojov)  a mali by byť prijatí 2 noví pracovníci – znevýhodnení 

uchádzači – dotovaní UPSVaR-om, na dobu 24 mesiacov(1.8.2019-31.7.2021) . 

Predpokladaný stav pracovníkov ku koncu roku 2019: 5,25. 

rok  2020: 

Pokračovať budú pracovníci zamestnaní v r.2019, pričom k 30.6.bude jednému  končiť pracovný 

úväzok, s predpokladom predĺženia pracovného úväzku, ktorý bude financovaný z vlastných zdrojov   

Predpokladaný stav pracovníkov ku koncu roku 2020: 5,25. 

 

Zhodnotenie roku 2017 : 

     

I. Z vlastných zdrojov: 

a) Opravy a rekonštrukcie: 
– oprava priestorov vedľa pošty (montáž okien a dverí, prerobenie kúrenia, potrubie, 

dlažba, stierky – 1.810,36 - (okno a dvere boli kupované vlani 1.656,64 €) 

– dom smútku  - montáž 3 nových dverí a 1 okno (kúpené už vlani) 

– osadenie obrubníkov v parku pri OÚ (pomník) – 390 € 

– oprava chodníka v centre obce -  osadenie obrubníkov a oprava chodníka v Konopišti 

(5.239,52€); 

– predĺženie potrubia, montáž a osadenie hydrantu na vodovode  (1.714,66 €) 

– oprava strechy na budove OÚ – (23.799 €); 

– vybudovali sme  7 kanalizačných prípojok; 

– vyrábame sme si 24 ks vianočného osvetlenia (materiál 811,97€), 

– spoluúčasť pri kamerovom systéme: 2.865,20€; 

– cesta na salaš- rúry (174,17€); 

– rigol a polder  - vyčistenie a prehĺbenie, rúry, výkop (1.578,96€.) 

 

Spolu  na opravy a rekonštrukcie:   38.383,48€ 
 

b)Kúpa náradia a vybavenia: 
 

 - Obec: kúpa kalového čerpadla na ČOV (218,40€); 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€), uhlová brúska (70€); elektrocentrála (677€), 

multifunkčná farebná veľká kopírku pre potreby OÚ (1.789€),  montáž klimatizácie pre potreby 

OÚ (2.984€ + revízia 985,20),  dve čerpadlá (955,20€) - suma OÚ: 8.697,71€ 

 

- ZŠ:  5 počítačov, tlačiareň, mikrofón  (2.742,98€); knihy (604,53€);ďalšie 3 počítače, 

sluchátka (4 ks) a tlačiareň  do počítačovej miestnosti (2.031,68€);  nové lavice(15 ks) a stoličky 

(30 ks) - (2.143,50€),suma ZŠ: 7.522,69 

 - MŠ: preliezačky 2.360,02€ ; 

  

Vybavenie a náradie spolu: 18.580,42 
 

c) Zriadenie Obecného podniku služieb s.r.o. - vklad do základného imania 5.000 € 
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Spolu z vlastných zdrojov : 61.963,90 Eur. 

 

II. Cudzie zdroje: 

a) Zamestnávanie: 
– 1.1.-30.6. 2017 – dobrovoľnícka činnosť  (T.Melichová); 

– 1.4.-31.12.2017 – §50 j- 3 zamestnanci ( J.Parobek, F.Vargic, O.Berky); 

– 1.5.- 30.4.2018 - §54 akt.3 – 2 zamestnanci (T.Albert, J.Chovanec); 

– 1.11.2017- 2019 – 1 terénny pracovník (T.Melichová); 

      -     1.9.2017 – 28.2.2018– dobrovoľnícka činnosť (Ing. B.Komorová);   

      -     1.8.2017-31.7.2019 - § 54 akt.2 – 3 zamestnanci (OPOS) – (R.Cibuľa,    

            P.Baran, J.Krajlík); 

      -     1.12.2017 – 31.7.2019 - §54 akt.1- 1 zamestnanec pre MŠ – Simona Nosáľová 

  (+ k tomu môžeme prirátať  Ivetu Vrábľovú  - 1.9.2016-30.11.2017 - §54) 

Spolu 12 zamestnancov. 

Na ich zamestnávanie sme na tento rok získali zdroje vo výške: 50.857,-€  

(TSP –13.753€, §54 –15.351€/ OPOS:9.073,-€;  § 50j – 12.680,-€) 

 

Týmito aktivitami pomáhame ako obci, tak aj novým zamestnancom, ale aj ich  rodinám. Aj 

takýmto spôsobom napomáhame k tomu , že nezamestnanosť v našej obci je výrazne nižšia ako 

je priemer v okrese Poltár. 

SR – 6,37 

PT – 15,46 

HZ – 6,48 % 

A že to vôbec nie je administratívne ľahké asi  uznáte všetci čo ste niekedy mali do činenia so 

štátnymi inštitúciám. Najlepšie vám to  potvrdí Ing. Krajlíková, ktorá má tieto veci na starosti. 

 

 b) Získané dotácie: 
–  Dobrovoľná požiarna ochrana – pre DHZ: 1.400 € 

–  BBSK – na H.Slávnosti  1.000 € 

– Ministerstvo školstva – Havarijný fond: zateplenie a fasáda ZŠ: 90.000€ 

Získané dotácie spolu: 92.400 € 
 

Spolu získané zdroje : 143.527,- Eur 

  

Na rozvoj ( vlastné aj cudzie zdroje ) : 61.963,9 + 143.527,- = 205.220,90 Eur. 

 

Kultúra - spoluorganizácia a organizácia nasledovných podujatí: 

– Vatra oslobodenia (5.5.2017). 

– Medzinárodný šachový turnaj (21.5.2017). 

– Hrnčiarske slávnosti  (11.8.2017). 

– Mikulášsky večierok (2.12.2017). 

– Novoročný ohňostroj (31.12.2017). 

 

Iné činnosti: 

a) Vysporiadavanie pozemkov parkoch: 

– odkup: 

1) Vladimír Vargic 1/6 z parciel: -202/2 (celková výmera 228 m2;1/6= 38m2; 203 (c.v. 147 

m2;1/6= 24,5 m2); - 205/2 (c.v. 147 m2; 1/6=24,5 m2) za cenu 87 €; 

2) O.Vargic a Z.Vargicová: - 366 (c.v.14 m2; 6/12= 7m2) za cenu 50€, 



9 

 

3) L. Makovická:- 150/2 – 35 m2;; 150/3 (c.v. 124 m2; 2/3=83 m2 

  

– SPF – žiadosť o dokup 2.580,33 m2 

Vysporiadané celkom 212 m2, v riešení SPF 2.580 m2. 

 

 

b) Podané žiadosti o dotácie v r.2017: 

-  Enviromentálny fond – Budova OÚ – (153.487,95) - neschválená 

-  MF SR – oprava a rekonštrukcia DS (13. 500) – neschválená, 

 - Úrad vlády – detské ihrisko (13.000) – výzva zrušená; 

 - PRV kultúrny dom (148 201,78) - ešte nerozhodnuté; 

-  TSP – schválená; 

-  Kanalizácia  ul. Družstevná (147.166€) – ešte nerozhodnuté; 

-  BBSK – slávnosti (4.000)  – ešte nerozhodnuté; 

-  MV – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice (30.000€) - ešte nerozhodnuté; 

  

Tento rok sa nám podarilo získať vysokú dotáciu od štátu: na ZŠ. 

Pomerne veľa sme investovali z vlastných zdrojov a vyriešili sme dlhodobý problém so 

strechou na OÚ. 

Aj tento rok sme boli vysoko aktívni z pohľadu počtu podaných  žiadostí o dotácie. 

Nepoľavujeme v podpore spoločenských a športových organizácií. 

Taktiež sme aktívni v zamestnávaní uchádzačov o zamestnanie. 

 

Pokračujeme teda v snahe o harmonický rozvoj obce. 

Zameriavame sa predovšetkým na opravy a rekonštrukcie existujúceho majetku, čo vytvára 

predpoklad budúceho investovania do rozvoja. 

Aj keď nás v oblasti starostlivosti o vlastný majetok  ešte veľa čaká (MŠ,OÚ,KD,HZ, 

chodníky, cesty), v budúcom roku by sme sa mali rozhodnúť, vo výbere lokality budúceho 

rozširovania  obce. 

 

Z môjho pohľadu som s týmto rokom relatívne spokojný. Niektoré plánované veci sa síce 

nepodarili, ale urobili sme všetko čo bolo v našich silách pre úspech“. 

 

Počas toho bodu sa na rokovanie dostavil aj poslanec OZ pán Vladimír Ďalog – od tohto bodu 

na rokovaní 7 prítomných poslancov. 

 

„ OZ berie na vedomie  správu o činnosti obecného úradu a zhodnotenie roku 2017“ 

    

 

7.)  Interpelácie poslancov 

 

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

 

O slovo sa prihlásil poslanec pán Ing.Milan Markotán, mal otázku ohľadne cesty na salaš . 

Cesta je v katastrofálnom stave, je to jama na jame. Chodia tam autá občania čo tam bývajú 

a sťažujú sa.  Naváža sa tam zemina a potom je z toho blato. Je to cesta pre občanov, ktorí platia 

dane. 
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Starosta mu odpovedal – my tam blato nevozíme -  problém je v tom , že poľnohospodárske 

mechanizmy  tam navozia blato a neočistia si to. Na jar tam investujeme, navozíme tam 

šotolinu. Dávame ju tam  každý rok. 

 

Na to zareagoval Ing.M.Markotán, že šotolina bola zložená vedľa cesty a až pred 3 týždňami 

ju rozhrnuli. 

Starosta – robíme čo sa dá. Pozemky pod cestou nie sú vo vlastníctve obce, nemôžme tam dať 

asfalt. Pozemky sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. 

---------  

Ďalej sa o slovo prihlásil poslanec OZ p.Rastislav Bolha, tlmočil pripomienku pani Mariany 

Elznicovej- na cintoríne strom pri dome smútku robí veľký tieň, hroby potom plesnejú. 

 

Na to zareagoval pán Radovan Séleš – aj on tam má hroby, trpezlivo to čistia , zo spodu by bolo 

odstrániť zo pár konárov. 

 

Starosta- vieme o tom, na jar tento strom presvetlíme. 

----------  

Pán Rastislav Bolha mal pripomienku – stará budova ZŠ chátra, nikto sa nestará o údržbu. 

Vlastníkom je cirkev. Navrhuje, aby sme poslali fotky budovy na biskupský úrad, aby sa o to 

nejako postarali. 

 

Starosta mu odpovedal- ak by budova ohrozovala ľudí, tak to budeme riešiť formou stavebného 

dozoru, ale zatiaľ tomu tak nie je a budeme hľadať cestu dohody....  

-----------  

 

Poslanec Radovan Séleš mal otázku na starostu obce - nedávno čistili pracovníci Povodia 

Horného Ipľa Zalužiansky potok, urgoval ich niekto. 

 

Starosta mu odpovedal – nikto ich v tomto prípade  neurgoval, majú povinnosť čistiť to, len to 

pokosili... My sme ich požiadali o vyčistenie koryta potoka Suchá a Zalužianskeho potoka ešte 

v roku 2016... Prisľúbili – aj písomne - že budúcom roku by sa mal riešiť potok Suchá, ako aj 

Zalužiansky potok  komplexne. Uvidíme... 

-----------  

 

Poslanec p. Ing. Radovan Vargic - na zastávke v časti obce Konopište z odkvapu od rodinného 

domu pána Vargica tiekla voda a tá v zime zamŕzala, je to dosť nebezpečné keďže je tam 

zastávka.    

   Starosta mu odpovedal – že pri oprave chodníka v predmetnej časti bol urobený prepoj 

z odkvapov do dažďovej kanalizácie a  už by mal byť problém vyriešený. Voda tam už netečie. 

 

„OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“.  

 

8.) Schválenie rozpočtového opatrenia č.9/2017 a 10/2017    

 

     Ekonómka obce p. Cabanová predniesla prítomným návrh  rozpočtových opatrení č.9/2017  

a č.10/2017.  
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Rozpočtové opatrenie č.9/2017 :  

 

Zvýšenie  príjmov v položke:   

111003     kód zdroja 41 podielové dane                                            10.000,--  € 

312001     Refundácia výdavkov TSP                                                   1.440,--  € 

312011     Dotácia DHZ                                                                           700,--  €     

312012     Normatív zš na rok 2017                                                      8.600,--  €   

322001     kód zdroja 111 z HF na zateplenie budovy ZŚ                   90.000,--  €   

454001     kód zdroja 46 čerpanie RF oprava strechy ou hav.stav       23.800,--  € 

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

celkové zvýšenie príjmov                                                                    134.540,-- € 

 

Zníženie príjmov v položke: 

322001  kód zdroja 111 Energetická účinnosť budov MŠ               223.700,--  € 

454001  kód zdroja 46 zníženie o spoluúčasť                                  13.890,57  € 

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

Celkové zníženie príjmov  :                                                             237.590,57 €  

  

Rozpočtové opatrenie sa týka bežných aj kapitálových príjmov, ktoré vznikli hlavne 

z upraveného rozpočtu na školu, navýšenie počtu TP, z reality, že projekt na MŠ nám nebol 

schválený a zvýšenie podielových daní, aby sa upravený rozpočet priblížil k realite. Čo sa týka 

RF je upravený na skutočné čerpanie za rok 2017.    

 

Rozpočtové opatrenie č.9/2017 tvorí  prílohu č.1 zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

OZ schvaľuje  rozpočtové opatrenie obce č.9/2017 podľa predloženého návrhu. (príloha 

č.1 zápisnice) 

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

Rozpočtové opatrenie č.10/2017 :  

 

Ekonómka pani Cabanová predniesla prítomným návrh rozpočtového  opatrenia č.10/2017. Sú 

tam položky v rozpočt , ktoré sa presúvajú medzi položkami, aby korešpondovali so 

skutočnosťou. Najhlavnejšou zmenou je presun finančných prostriedkov  na opravu strechy 

budovy obecného úradu vo výške 23.000,- Eur. 

Rozpočtové opatrenie č.10/2017 tvorí  prílohu č.2 zápisnice.  

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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,,OZ schvaľuje  rozpočtové opatrenie obce č.10/2017 podľa predloženého návrhu .(príloha 

č.2 zápisnice) “. 

 

 9.)   Schválenie  všeobecne  záväzného nariadenia obce č. 01/2017  o dani z 

nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné  odpady a o  podmienkach  určovania a  

vyberania  dane  a  miestneho  poplatku  na území  obce Hrnčiarske  

Zalužany na rok 2018. 

 
Starosta – „miestne dane sme nezvyšovali od roku 2012  a  nenavrhujeme ich zvyšovanie 

ani v ďalšom roku. 

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

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

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

nákladov. 

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

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

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

organizácia zvýšila svoje ceny o 15%. 

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

občan platil sumu 14,70€ ročne. To súvisí aj so skutočnosťou, že každoročne vyprodukujeme  

a zákonne uskladníme viac a viac odpadu (teraz za 10 mesiacov 141ton). Čo je dobré z pohľadu 

ŽP, ale na druhej strane máme značné rezervy v oblasti separovania odpadu, čo nám zvyšuje 

náklady (plasty, sklo). 

V záujme rešpektovania sociálneho aspektu navrhujeme pokračovať v postupnom 

zvyšovaní o 0,50€, až kým dosiahneme vyrovnanú  bilanciu.   

Na druhej strane dopĺňame  VZN o ďalšie zľavy v záujme objektivizácie producentov 

odpadu. Bližšie informácie o návrhu VZN podá  Ing. Krajlíková. 

 

Ing.A.Krajlíková prečítala prítomným návrh VZN č.01/2017 o dani z nehnuteľností, miestnych 

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

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

Zalužany na rok 2018. Zdôraznila zmeny v §32 Sadzba poplatku a § 34 Vrátenie, zníženie 

a odpustenie poplatku:  

 

Sadzba poplatku za KO 

Sadzba poplatku za KO – ročný poplatok  12,- Eur / 1 osobu. 

Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,0327 Eur/ kg odpadu (32,7 Eur za 1 

tonu) 

 

Zníženie poplatku : 

 

- Obec ZNÍŽI ročný poplatok o 50 % :  
a/ občanom, ktorí pracujú v zahraničí na turnusy ( opatrovateľky / opatrovatelia, vodiči 

kamiónov..) v obci sa zdržujú pol roka. Sadzba poplatku za komunálny odpad pre týchto 

občanov je 6,00- EUR za osobu na rok.      

 

- Obec ZNÍŽI  ročný poplatok o 25% : 
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a/ občanom starším ako 62 rokov,   

b/ študentom denného štúdia na stredných a vysokých školách žijúcich prechodne na 

internátnych zariadeniach,  

c/ občanom, ktorí pracujú mimo miesta trvalého bydliska, do ktorého dochádzajú 

maximálne jeden krát týždenne. 

Sadzba poplatku za komunálny odpad pre týchto občanov  je 9,00- EUR za osobu na rok.      

 
Odpustenie poplatku: 

 

5. Obec ODPUSTÍ poplatok:  

a/ občanom, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, stážistom a celoročne pracujúcim  

občanom v zahraničí;  

b/ študentom študujúcim v zahraničí;  

c / občanom s celoročným pobytom v domove sociálnych služieb mimo našej obce;  

d/ občanom, ktorí majú prechodné bydlisko mimo obce, na území SR;  

e/ občanom s trvalým pobytom v obci, ktorí sa zdržujú prevažnú časť roka alebo celý rok 

v inej obci; 

f / občanom, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody.  

 

Poslankyňa p. Ing.Andrea Kováčová – mala otázku na starostu obce, kontajnery na papier 

boli viac krát plné. Nie je malý počet týchto kontajnerov v obci?. 

 

Starosta – počet kontajnerov je prepočítaný podľa počtu obyvateľov. Sme poddimenzovaní len 

v počte kontajnerov na sklo. Rozširovať počet kontajnerov sa môže len po prepočtoch. 

 

Starosta – lepší spôsob zberu papiera je zvoz papiera firmami spred rodinných domov občanov. 

Občania za to dostanú WC papier alebo servítky. 

 

Poslankyňa p. Katarína .Peržeľová – naposledy keď chodila firma na zvoz papiera, nepodarilo 

sa jej papier odovzdať. Napriek tomu , že ich čakala v stanovenom čase zberný voz neprišiel. 

 

Starosta – sú aj iné firmy, ktoré robia takýto zber papiera – skúsime firmu Brantner. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

,,OZ schvaľuje VZN č.1/2017 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom 

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

vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2018, v 

zmysle predloženého návrhu.  (Návrh VNZ - príloha č.3 zápisnice).“ 
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10.)  Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov na rok 2018 

 
Starosta-poplatky sme v zásade ponechali na pôvodnej úrovni, pričom sme doplnili  poplatok 

za farebnú tlač: 0,30€ / za 1stranu. 

 

Potom dal starosta priestor poslancom, aby sa k návrhu poplatkov vyjadrili. 

 

Poslanci nemali k návrhu sadzieb poplatkov na rok 2018  žiadne pripomienky, ani návrhy na 

zmenu.  

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

,,OZ schvaľuje sadzby ďalších miestnych poplatkov podľa predloženého návrhu (príloha 

č.4 zápisnice).“ 

 

11.) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 

 

Hlavný kontrolór obce pán Ivan Pilčík  - „v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné 

stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a k viacročnému rozpočtu. 
 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Po rekapitulácií jednotlivých kategórií predložený rozpočet predstavuje nasledovné objemy: 

 

 Návrh 2018 
Bežné príjmy celkom 483 175 
Bežné výdavky celkom 477 020 
+ prebytok, –schodok rozpočtu   +6 155 

 
Kapitálový rozpočet 
 Návrh 2018 
Kapitálové príjmy celkom 302 468 
Kapitálové výdavky celkom 343 935 
+ prebytok, –schodok rozpočtu -41 467 

 
 
 
Finančné operácie 

 Návrh 2018 
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Príjmy finančného rozpočtu celkom  35 387 
Výdavky finančného rozpočtu celkom           0 
+ prebytok, –schodok rozpočtu +35 387 

 
Celkový rozpočet obce 
 Návrh 2018 
 Príjmy celkom 821 030 
 Výdavky celkom 820 955 
+ prebytok, –schodok rozpočtu        +75 

Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Obecnému zastupiteľstvu v Hrnčiarskych 

Zalužanoch predložený návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť“. 

 

,,OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 (príloha č. 5 

zápisnice). “ 

 

12.) Schválenie rozpočtu obce na rok 2018  

Starosta obce navrhol, aby sme najprv schválili dotácie miestnym organizáciám. Prečítal 

prítomným výšku jednotlivých dotácií o aké organizácie žiadali a návrh zahrnutý do rozpočtu: 

 

P.č. Žiadateľ Dotácia v 

r.2017 € 

Žiadosť na r.2018 Návrh zahrnutý do 

rozpočtu 

1 Šachový klub 620 620  620 

2 FS HRNČIARKA 400 400 400 

3 Jednota* 

dôchodcov 

350 500 420 

4 Červený kríž 200 200 200 

5 Únia žien 50 50 50 

6 Zväz* 

protifašistických 

bojovníkov 

70 100 100 

7 Slovenský zväz 

zdravotne 

postihnutých 

200 200 200 

8 TJ Slovan 

Hrnčiarske 

Zalužany* 

5200 5600 5400 

 Spolu: 7090 7670 7390 

 

Potom starosta obce vyzval pána Ing. Petra Škorňu- funkcionára TJ Slovan H.Zalužany, aby sa 

vyjadril k tomu, prečo žiadali dotáciu vo výške 5.600,- Eur. 

 

Pán Ing. P.Škorňa – vychádzal som z toho je to 1,3% z rozpočtu obce. Záujem o futbal je veľký, 

spolu malí, žiaci, dorast, starí páni to je 80 ľudí - občanov obce. Skutočné náklady na činnosť 

sú vyššie. 
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Ing.M.Markotán- je potrebné pozrieť sa na susedné obce, koľko oni dávajú na futbal.  

Ing. P.Škorňa – poväčšine dávajú na futbal oveľa viac.... 

Starosta – aj deti hrávajú s veľkými obcami a mestami, záujem o futbal je naozaj veľký. Pán 

P.Škorňa, ako aj niektorí rodičia  vozia deti na futbalové zápasy na vlastné náklady, na vlastné 

náklady dochádza z BA na tréningy.  

Ing.M.Markotán – chodím okolo ihriska, vidím ako trénujú. Ja som za to navýšiť im dotáciu aj 

o 1.000,- Eur. ( 5.400,- Eur +1.000,- Eur = spolu 6.400,- Eur). 

 

Na to zareagovala Ing.A.Kováčová – sú tam určité potreby – platenie rozhodcov, cestovné 

a pod. Treba vychádzať zo skutočných nákladov na činnosť. 

 

Pani K.Peržeľová – ona je za to, aby sa všetkým organizáciám poskytli dotácie vo výške 

akú požadovali. Aj iné organizácie napr. Hrnčiarka fungujú ťažko. Sú obľúbení, volajú ich na 

akcie všade z okolia.....   

 

Nakoniec sa poslanci dohodli za schválenie dotácií vo výške, ktorú jednotlivé organizácie 

požadovali. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

,,OZ podľa platného VZN č. 2/2016, o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce 

Hrnčiarske Zalužany, schvaľuje pre  rok 2018  dotácie na činnosť spoločenských, 

kultúrnych  a športových organizácií v úhrnnej výške 7.670€, z toho pre:  Šachový klub  620€;  

FS HRNČIARKA  400€;  Jednotu dôchodcov   500€;  Červený kríž  200€; Úniu žien 50€; 

Zväz protifašistických bojovníkov 100€; Slovenský zväz zdravotne postihnutých 200€; TJ 

Slovan Hrnčiarske Zalužany 5.600€.“ 

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

 

Po schválení dotácií pre miestne organizácie ekonómka obce p.M.Cabanová predniesla 

prítomným návrh rozpočtu obce na rok 2018:  

Rozpočet na rok 2018 bol vypracovaný na základe skutočného plnenia v roku 2017, 

z predpokladaných investícií v roku 2018 a samozrejme potrieb obce. 

Rozpočet na rok 2018 je zostavený ako prebytkový: 

 

Celkové príjmy rozpočtu predstavujú sumu:  821 030 € 

                                 Z toho bežné príjmy:           483 175 € 

                                 Kapitálové príjmy:               302 468 € 

                                 a finančné operácie:               35 387 € 

 

 

 

Celkové výdavky rozpočtu:                                820 955 € 

                               Z toho bežné výdavky:           477 020 € 

                               Kapitálové výdavky:               343 935 € 

          a výdavky z finančných operácií:                           0 € 
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Prebytok celkového rozpočtu:                                        75 € 

Prebytok bežného rozpočtu:                                       6 155 € 

Schodok kapitálového rozpočtu:                               41 467 € / tento schodok bude hradený 

z príjmových  finančných operácií a prebytkom rozpočtu na rok 2018/. 

 

Keďže poslanci navrhli výšku dotácií vo výške ako žiadali organizácie v žiadostiach, 

zvyšujeme celkové príjmy rozpočtu na sumu 821.330,- Eur, čo sa odzrkadlí v bežných príjmoch 

tiež o 300,- Eur a výdavky navyšujeme tiež o 280,- Eur  čo predstavuje sumu 821.235,- Eur, 

odzrkadlí sa to bežných výdavkoch, ktoré budú mať výšku 477.300,- Eur, po tejto úprave 

vychádza prebytok rozpočtu 95,- Eur. 

Medzi najvýznamnejšie príjmy bežného rozpočtu patria podielové dane v predpokladanej 

výške 259 000, vychádzali sme z prognózy na rok 2017, miestne dane a poplatky vo výške 

29 700 € a transfery na základnú školu v predpokladanej výške 93 100 €, pričom sme znovu 

vychádzali z posledného výmeru Krajského školského úradu a ostatné refundácie z úradu práce 

a Implementačnej agentúry 

Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria predpokladané investície v roku 2018 ako sú: kanalizácia 

– žiadosť podaná na výšku 147 166 €, hasičská zbrojnica rekonštrukcia 30 000 €, dom smútku 

rekonštrukcia 13 500,- Eur( budeme žiadať v marci z MF), detské ihrisko 10 000 €, miestne 

komunikácie  suma 99.802,- Eur. 

Spoluúčasti na týchto projektoch, okrem MK som zahrnula do výšky finančných operácií, ktoré 

sa budú ešte konkrétne schvaľovať, ak nám prejdú žiadosti. 

Výdavky:  

Výdavky sú tiež úmerné k výške príjmov, východiskom bol rok 2017, v osobných výdavkoch 

je počítané z avizovaným zvýšením platov o 4,8 % (podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), 

vo výdavkoch sú samozrejme zahrnuté aj už uvedené investície v príjmoch.  

V roku 2018 by sme chceli z vlastných zdrojov investovať do budovy OU, keďže strecha je 

už opravená môžeme opravovať vnútro, nakoľko zatečené steny a stropy vôbec nepôsobia 

reprezentačne (8000€), taktiež by sme chceli opraviť budovu TJ (3.000€), dom smútku 

(6.500€). Taktiež  bude potrebné opraviť a zatepliť strechu na budove MŠ (13.300€), chceme 

pokračovať v oprave chodníkov (5.000€), ako aj realizovať výstavbu pamätníka padlým vo 

svetových vojnách (4.000€). 

 

K návrhu rozpočtu nemal nikto žiadne otázky, návrhy ani pripomienky. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2018 na úrovni 

hlavnej kategórie rozpočtovej klasifikácie podľa predloženého návrhu. (schválený rozpočet 

tvorí prílohu č.6 zápisnice) .“ 

----------- 

Ekonómka p.Cabanová, oboznámila prítomných s tým, že menšie obce nemusia účtovať 

v programovom rozpočte, v prípade, ak to schváli OZ. 

 

Hlasovanie 
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Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. O 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na 

rok 2018 bez programovej štruktúry“. 

----------- 

Ďalej pani M.Cabanová predniesla prítomným návrh rozpočtu obce na roky 2019-2020. 

 

K návrhu rozpočtu na roky 2019 a 2020 nemal nikto žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu. 

 

 „Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2019 a 2020“. 

 

13.) Prerokovanie žiadostí. 

 
V tomto bode starosta obec predniesol žiadosti doručené do OZ : 

 

1.Žiadosti o dotácie na záujmové vzdelávanie na rok 2018 – od mesta Prešov (1 dieťa – 

Alexandra Galajdová ) a  Rímskokatolícka cirkev  biskupstvo Spišské Podhradie 

(Markotánová Ema) -  keďže sa tieto žiadosti týkajú roku 2018 a  majú sa podávať do konca 

februára príslušného roku a v tejto chvíli nevieme ani výšku dotácie od štátu na 1 dieťa -  

navrhujem odloženie ich prerokovania na 1. zasadnutie v r. 2018 (dovtedy by mali prísť aj iné 

žiadosti a podľa ich počtu rozhodnete). 

Hlasovanie za odloženie: 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje odloženie  prerokovania žiadostí o dotácie na záujmovú činnosť pre deti  s 

trvalým bydliskom v obci Hrnčiarske Zalužany   na rok 2018 na ďalšie riadne zasadnutie 

OZ.“ 

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

 

2.  Žiadosť Radovana Séleša a  manželky Mgr. Eleny Sélešovej o odkup pozemku vo 

vlastníctve obce  parcela CKN č. 873/2, o výmere  158 m2. 

  

Starosta –„ako dôvod uvádzajú, že časť priemyselnej budovy, ktorú vlastnia (mlyn – výťahová 

šachta a schodište – nezapísaná na LV) je postavená na predmetnom pozemku a bez vlastnenia 

pozemku pod ňou takýto zápis nie je možný. 

 

V skutočnosti sa jedná o odkup novovytvorenej parcely, ktorá je vytvorená  z pôvodnej parcely 

EKN č. 1028/201, ktorú vlastní obec. Vedľa cesty zostane jedna úzka parcela vo vlastníctve 
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BBSK a obecná časť  pred mlynom (od začiatku budovy po koniec mostíka) by prešla do 

vlastníctva žiadateľov“. 

 

Pán Rastislav Bolha – „čo hovorí zákon o odpredaji obecného majetku poslancovi OZ.“ 

Starosta -  „pri starostovi, poslancoch a ich blízkych príbuzných nie je priamy predaj majetku 

obce  možný.(§ 9a ods.6 z. 138/1991 o majetku obcí). 

Podľa §9a) ods.8, písmeno b) toto neplatí keď sa jedná o prevod: pozemku zastavaného stavbou 

vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Použitie tejto formy predaja by bolo v tomto prípade 

možné. 

 

Prebytočnosť- tento pozemok naozaj nie je obcou využívaný a ani si neviem predstaviť na čo 

by ho obec mohla v budúcnosti využiť. Z môjho pohľadu je to naozaj prebytočný majetok, z 

ktorého nemá obec žiadny úžitok. Po predaji bude nový majiteľ platiť zaň daň a starať sa oň“. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

„ OZ schvaľuje prebytočnosť nehnuteľného majetku -  pozemku:  parcela CKN, p.č. 873/2, 

o výmere  158 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, druh pozemku: zastavaná 

plocha. “ 

 

Forma predaja: 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

„ OZ schvaľuje formu predaja nehnuteľnosti -  parcely CKN p. č. 873/2, nachádzajúcej sa v 

k.ú. Hrnčiarske Zalužany, druh pozemku: zastavaná plocha,  o výmere  158 m2, podľa  § 9a, 

odstavec 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.“ 
 

Predaj: 
Starosta – „obdobné parcely sme predávali za cenu od 1€ po 1,25€. Samozrejme je tu možnosť 

navrhnúť inú cenu“. 

Poslanci sa dohodli za odpredaj za 1 ,-€/m2, pričom náklady na prevod znáša kupujúci. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 
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„OZ schvaľuje predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hrnčiarske 

Zalužany, parcela CKN č. 873/2 zastavaná  plocha, o výmere 158 m2  pánovi Radovanovi 

Sélešovi nar. 22.9.1967  a manželke Mgr. Elene Sélešovej r. Borošovej nar. 11.6.1971, bytom 

č. 189, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, v podiele 1/1, za cenu: 1,-€/m2, t.j. celkom za 158,-€. 

Náklady na prevod znáša kupujúci“. 
---------  

3. Ponuka  pani Jolany  Kaločaiovej na predaj nehnuteľnosti: 
 

Starosta – „ako viete dom po Jozefovi Kudlákovi zdedila pani Jolana Kaločaiová. Chcela by ho 

predať, ale zatiaľ sa jej to nepodarilo. Rokoval som s M.Antalom  či by  tento dom nekúpil na 

dielňu, ale rozhodol sa, že nie. 

Taktiež som  jednal s P. Parobekom  ml. ktorý od nás kupuje pozemok za týmto domom (zmluva 

zatiaľ nie je podpísaná). Ani on nemá o dom záujem. 

Pani  Kaločaiová ponúka nehnuteľnosť na predaj za 2.000€, ale ona si myslí, že vlastní aj 

pozemok na ktorom majú  chlievy - čo však nie je pravda.  Takže by sme mohli uvažovať aj o 

nižšej cene. 

Ak by sme  ho kúpili máme dve možnosti: 

a)  nehnuteľnosť zbúrať a pozemok predať (alebo si ponechať) SVB, Parobek; 

b) dom opraviť na skladové priestory pre OPOS, zadnú parcelu nepredať p.Parobekovi a tam 

urobiť prístrešky na parkovanie techniky. – P. Parobek s tým predbežne súhlasí“. 

 

Poslanci OZ sa po návrhoch, pripomienkach dohodli na kúpe toho rodinného domu obcou za 

kúpnu cenu 1.800,- Eur. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

„ OZ schvaľuje kúpu nehnuteľného majetku:  rodinného domu súp. č. 227, na pozemku p.č.  

137, ako aj pozemku p.č. 137 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, vedených na LV č. 68, od vlastníčky p. Jolany Kaločaiovej r. 

Kudlákovej, nar. 10.4.1938,  v podiele 1/1, za  kúpnu cenu: 1.800€, pričom náklady na prevod 

znáša kupujúci.“ 

 

 

14.) Rôzne 

 
1. Pamätník : 

Starosta -   „Keďže pôvodný návrh je podľa vyjadrenia pána Slaninu jeho vlastníctvom – urobili 

sme nový návrh, ktorý by mal byť na pôvodnom mieste, ale trochu inak situovaný a samozrejme 

aj inak vyzerajúci. 

Vizuál som prešiel aj s predsedom ZPB  pánom Babaríkom, ktorý s ním súhlasí“.  

Potom dal poslancom k nahliadnutiu nový návrh.   
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Poslanci OZ prejavili spokojnosť s novým návrhom. 

Starosta – keďže sa vám návrh páči je potrebné zrušiť staré uznesenie  týkajúce sa tvaru 

a schváliť nové. 

 

Zrušenie starého uznesenia: 

 

č. 3/2016, bod B3 zo  dňa 22.7.2016, ktoré znelo: 

„ OZ schvaľuje realizáciu výstavby pamätníka obetiam z I.a II. svetovej vojny, podľa návrhu 

p. Babaríka, na pracele  EKN č.186; prípadne parcelách číslo 1034; 849.“ 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ ruší uznesenie č. 3/2016,  bod B 3, zo dňa 22.7.2016.“    

-------  

 

Schválenie nového uznesenia: 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „ OZ schvaľuje realizáciu výstavby pamätníka obetiam z I.a II. svetovej vojny, podľa 

predloženého návrhu , na pracele  EKN č.186; prípadne parcelách číslo 1034; 849.“ (príloha 

č. 7) 

---------- 

2. RD vo dvore u Slaninov: 

Starosta  – „na minulom OZ som poveril stavebnú komisiu  o návrh riešenia majetko-právneho 

vysporiadania pri parcelách CKN 108, 105,97,101.   

Poprosím predsedníčku  o ozrejmenie problematiky a návrh riešenia“. 

 

Ing.A.Kováčová predsedkyňa stavebnej komisie – p. Tarasová ju viackrát oslovila, že vedľa 

v susedove dvore kde býva pani Margita Vetráková a pani Mária Slaninová sú aj obecné 

pozemky a stavba na konci dvora je v zlom stave môže sa kedykoľvek zrútiť. Žiada nás, aby 

sme s tým niečo urobili. Stavebná komisia to preverila, boli pozrieť skutočný stav. Podľa ich 

názoru by bolo najlepšie budovu zbúrať. Budovu užívajú Slaninovci aj Vetrákovci na 

uskladnenie dreva.  Stavba má spoločnú stenu s rodinným domom pani Márie Slaninovej. 
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Museli by sme  sa o to postarať tak, aby sme nepoškodili dom pani Slaninovej. Na liste 

vlastníctva stavba nie je, takže ju môžeme zbúrať a nepotrebujeme búracie povolenie. 

 

Katarína Peržeľová – treba upozorniť  Slaninovcov a Vetrákovcov , aby tam neparkovali. 

 

Starosta - zatiaľ neschvaľujme definitívne riešenie, pretože  bude potrebné ešte diskutovať s 

tam žijúcimi obyvateľmi, tak aby sme nenarobili viac škody ako osohu. Musíme im dať aj čas 

na vypratanie.... 

 

,,OZ berie na vedomie správu stavebnej komisie na riešenie majetko-právneho vysporiadania 

parcely č. EKN 37/1  respektíve parcely CKN 105 a návrh na zbúranie uvedenej 

nehnuteľnosti. 

----------- 

3. Výzva na infraštruktúru ihriská 

 

Starosta -  „na minulom OZ pri návrhoch na zapracovanie do tohtoročného rozpočtu padol 

návrh, aby sme riešili aj chátrajúce budovy na ihrisku. Vtedy som hovoril, že mám vedomosť 

o  tom, že  má výjsť výzva od SFZ a že by sme sa mohli do nej zapojiť. 

Toto  sa stalo skutočnosťou ... 

V našom prípade by som chcel riešiť: 

 

 - vybudovanie novej sedlovej (škridloplech) strechy na "novej" budove vrátane zateplenia a 

klampiarskych prác; 

 - výmena krytiny na starej budove, vrátane výmeny odkvapov a štamplovní; 

 - výmena okien a dverí; 

 - zateplenie fasády+ fasádna farba (obidve budovy); 

 - rekonštrukcia elektriny; 

 - vystierkovanie, vymaľovanie vnútorných priestorov, vrátane výmeny podlahových krytín; 

 - plynová prípojka, plynové kúrenie; 

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

- vybudovanie novej tribúny; 

- zavlažovanie ihriska (výsuvné trysky); 

- nové striedačky. 

 

Takáto výzva vyšla aj  začiatkom tohto roku, komunikoval som aj so zväzom. Nakoľko však 

nebolo jasné  či aj  kluby našej veľkosti majú šancu ju získať rozhodol som sa,  tým v prvej 

etape nezaoberať. Keďže sa potvrdilo, že máme šancu predkladám na vaše posúdenie či a v 

akom rozsahu sa do výzvy zapojíme. 

Skúsenosti sú také, že radšej je potrebné žiadať vyššiu sumu, lebo  ju zvyknú krátiť.  

Spoluúčasti pri žiadosti 25%: 

10.000 – 3.333 € 

20.000 – 6.666 € 

30.000- 10.000 € 

40.000 – 13.333 € 

50.000 – 16.666 € 

 

Čiže ak bude vôľa teraz by sme mali schváliť podanie žiadosti (nutné vypracovanie projektovej 

dokumentácie) a po prípadnom schválení žiadosti  by sme schválili spoluúčasť“. 
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V diskusii sa poslanci zhodli na potrebe žiadania maximálnej sumy. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  projektu podpory 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2.etapa, do výšky 50.000 €“. 

-------  

4. Odmena kontrolóra pre rok 2018: 

 

Starosta - pamätáte si, že v minulosti sme schvaľovali odmenu kontrolórovi vždy koncom roka. 

Vlani došlo k zmene v zákone a odmenu je potrebné schvaľovať dopredu ako % z jeho 

mesačného platu (rozpätie 0-30 %). 

Vlani Ste mu schválili odmenu vo výške   20 % . 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

odmenu kontrolóra obce pre rok 2018 vo výške 20% jeho mesačného platu. 

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

5. Poslanci odmeny za rok 2017: 

Starosta -taktiež je možné schváliť  tohtoročné odmeny poslancom, čo paradoxne musíte 

schvaľovať sami. 

Zvyčajne sa určí suma brutto, ktorá  je odstupňovaná (krátená pri neúčasti) podľa reálnych 

účastí. Mimo odmeny samozrejme dostanete mzdu za účasti na jednotlivých zasadnutiach – 

túto teraz neriešime, tá je schválená naším predpisom. 

 V minulých rokoch  sa jednalo o sumu okolo 200 € brutto – vlani bolo 150,- Eur. 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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„OZ schvaľuje odmeny pre poslancov OZ za rok 2017 vo výške 200,- Eur brutto, s 

odstupňovaním podľa reálnych účastí na zasadnutiach.“ 

 

15.  Diskusia 

 
V tomto bode dal starosta obce priestor prítomným. 

 

V.Ďalog poslanec OZ – mal otázku na starostu obce - kedy sa opravia jamy po kanalizačných  

prípojkách.  

 

Starosta – pracuje sa na tom, už sú skoro všetky opravené. 

-------  

Ďalej sa o slovo prihlásila Mgr.Elena  Sélešová – chcela by oznámiť, že súbor Hrnčiarka 

pripravuje vianočné vystúpenie 17.12.2017 o 14,00 hodine pred budovou obecného úradu. 

Srdečne všetkých pozýva. 

 

16.) Záver 
     

  Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci poďakoval všetkým za účasť.  Obecné 

zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené. Nasledujúce zasadnutie OZ je 

naplánované na 23.2.2018.Nevylučuje však skoršie stretnutie , lebo prokurátorka si zobrala na 

kontrolu 4 naše VZN a v prípade protestu musíme o ňom rozhodnúť do 30 dní. 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Rastislav Bolha 

Ing.Radovan Vargic       

 

 

 

 

 

 

                 Ing. Branislav Nociar 

                                                               starosta obce    
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                      Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

                Uznesenie č. 5 / 2017 (17/2014 -2018) 
 

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

01.12.2017 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch 

Obecné zastupiteľstvo : 

A/ Berie na vedomie : 
 

          1.  Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.9.2017. 

     2.  Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ a zhodnotenie roku 

          2017 

     3.  Interpelácie poslancov. 

          4.  Správu kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018. (príloha č. 5 zápisnice). 

          5.  Návrh rozpočtu obce na roky 2019 a 2020  

          6.  Správu stavebnej komisie na riešenie majetko-právneho vysporiadania parcely č. EKN     

               37/1  respektíve parcely CKN 105 a návrh na zbúranie uvedenej nehnuteľnosti. 

 

B/ Schvaľuje : 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

      

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

 

 

2. Rozpočtové opatrenie obce č.9/2017 podľa predloženého návrhu. (príloha č.1 

zápisnice). 

 

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

 

 

3. Rozpočtové opatrenie obce č.10/2017 podľa predloženého návrhu. (príloha č.2 

zápisnice) 

 

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

 

 

4. Kúpu nehnuteľného majetku:  rodinného domu súp. č. 227, na pozemku p.č.  137, ako 

aj pozemku p.č. 137 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, v 

k.ú. Hrnčiarske Zalužany, vedených na LV č. 68, od vlastníčky p. Jolany Kaločaiovej 

r. Kudlákovej, nar.10.4.1938, v podiele 1/1, za  kúpnu cenu: 1.800€, pričom náklady 

na prevod znáša kupujúci. 

 

 

Dátum: ..........................................                     Podpis: ................................................. 
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5. VZN č.1/2017 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za 

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

dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2018, v zmysle 

predloženého návrhu.  Návrh VNZ – ( príloha č.3 zápisnice.) 

 

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

 

6. Sadzby ďalších miestnych poplatkov podľa predloženého návrhu (príloha č.4 

zápisnice). 

 

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

 

7. Podľa platného VZN č. 2/2016, o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov 

obce Hrnčiarske Zalužany, schvaľuje pre  rok 2018  dotácie na činnosť 

spoločenských, kultúrnych  a športových organizácii v úhrnnej výške 7.670€, z toho 

pre:  Šachový klub  620€;  FS HRNČIARKA  400€;  Jednotu dôchodcov 500€;  

Červený kríž  200€; Úniu žien 50€; Zväz protifašistických bojovníkov 100€; 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých 200€; TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany 

5.600€. 

 

 

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

  

 

8. Rozpočet obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2018 na úrovni hlavnej kategórie 

rozpočtovej klasifikácie podľa predloženého návrhu. (Schválený rozpočet tvorí 

prílohu č.6 zápisnice) . 

 

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

 

 

9. V zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2018 bez programovej 

štruktúry. 

 

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

 

 

10. Odloženie  prerokovania žiadostí o dotácie na záujmovú činnosť pre deti  s trvalým 

bydliskom v obci Hrnčiarske Zalužany   na rok 2018 na ďalšie riadne zasadnutie OZ. 

 

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

 

11. Prebytočnosť nehnuteľného majetku -  pozemku:  parcela CKN, p.č. 873/2, o výmere  

158 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, druh pozemku: zastavaná 

plocha. 

 

Dátum: ..........................................                     Podpis: ................................................. 
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12. Formu predaja nehnuteľnosti -  parcely CKN p. č. 873/2, nachádzajúcej sa v k.ú. 

Hrnčiarske Zalužany, druh pozemku: zastavaná plocha,  o výmere  158 m2, podľa  § 

9a, odstavec 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 

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

 

 

13. Predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, 

parcela CKN č. 873/2 zastavaná  plocha, o výmere 158 m2  pánovi Radovanovi 

Sélešovi, nar. 22.9.1967  a manželke Mgr. Elene Sélešovej r. Borošovej, nar. 

11.6.1971, bytom č. 189, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, v podiele 1/1, za cenu: 1,-€/m2, 

t.j. celkom za 158,-€. Náklady na prevod znáša kupujúci. 

 

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

 

 

14. Realizáciu výstavby pamätníka obetiam z I.a II. svetovej vojny, podľa predloženého 

návrhu , na pracele  EKN č.186; prípadne parcelách číslo 1034; 849. (príloha č. 7) 

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

 

15. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  projektu podpory 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2.etapa, do výšky 50.000 €. 

 

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

 

 

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

kontrolóra obce pre rok 2018 vo výške 20% jeho mesačného platu. 

 

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

 

 

17. Odmeny pre poslancov OZ za rok 2017 vo výške 200,- Eur brutto, s odstupňovaním 

podľa reálnych účastí na zasadnutiach. 

  

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

 

              

C/ Ruší : 
     

      1.Uznesenie č. 3/2016,  bod B 3, zo dňa 22.7.2016.    
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Dátum: ..........................................                     Podpis: ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Ing. Branislav Nociar 

                starosta obce     

 

 


