Obec Hrnčiarske Zalužany
Z Á P I S N I C A 1/2018 (18/2014-2018)
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré sa konalo dňa 23.02.2018, o 17,30 hodine, v zasadačke Obecného úradu v
Hrnčiarskych Zalužanoch
Prítomní:
Ing. Branislav Nociar – starosta 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:
Mikuláš Kováč,
Marek Potocký,
Mgr.Elena Sélešová.

1.) Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Branislav Nociar. Privítal všetkých
prítomných a oficiálne otvoril zasadnutie.

2.) Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa
Starosta obce v tomto bode programu skonštatoval, že z celkového počtu všetkých
poslancov 7 je prítomných 7, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa.

3.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil:
Za zapisovateľku: pracovníčku OÚ p. Ing. Agátu Krajlíkovú.
Za overovateľov: p.Ing.Andreu Kováčovú a p.Ing.Milana Markotána.

4.) Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce predniesol prítomným program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hrnčiarske Zalužany 23.02.2018:
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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 1.12.2017.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
7. Interpelácie poslancov.
8. Správa kontrolóra obce za rok 2017.
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2018.
10. Návrh na vyradenie majetku.
11. Schválenie čerpania rezervného fondu.
12. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č. 02/2015.
13. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č.1/2014.
14. Schválenie dodatku č.1 k smernici č.3/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie
odpadových vôd.
15. Schválenie VZN č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko
pohrebisko a dom smútku v katastri obce Hrnčiarske Zalužany.
16. Prerokovanie žiadostí.
17. Rôzne.
18. Diskusia.
19. 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:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“.

5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.12.2017
„Body B/1 a B/2 – schválené rozpočtové opatrenia obce č. 9/2017 (zvýšenie príjmov o dotáciu
na ZŠ, normatívu na ZŠ, podielových daní, čerpanie RF na opravu strechy OÚ a zníženie
príjmov na neschválený projekt – Energetická účinnosť budovy MŠ) a č.10/2017 (presuny
medzi položkami výdavkov). Uvedené opatrenia boli zapracované do minuloročného rozpočtu
a postupovali sme podľa nich.
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Bod B/4 – schválená kúpa rodinného domu od p. Kaločaiovej - kúpna zmluva bola podpísaná
a kúpna cena vyplatená dňa 20.12.2017. Kataster už aj zavkladoval uvedenú kúpu a obec je
právoplatným vlastníkom uvedeného RD (súp.č. 227).
Bod B/5 – schválené 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- uvedené
VZN bolo zákonným spôsobom zverejnené, nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018 a postupujeme
podľa neho.
Bod B/6 – schválené sadzby ďalších miestnych poplatkov – boli zverejnené a poplatky
vyberáme podľa nich.
Bod B/7 – schválené dotácie na činnosť spoločenských, kultúrnych a športových organizácii v
úhrnnej výške 7.670,-€ - schválené sumy boli oznámené jednotlivým žiadateľom, podpisujú sa
zmluvy a niektorí už aj dotácie čerpajú.
Bod B/8 – schválený rozpočet obce na rok 2018 – bol zákonným spôsobom zverejnený,
účinnosť nadobudol dňa 1.1.2018 a samozrejme postupujeme podľa neho.
Bod B/10 – odloženie prerokovania žiadostí o dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým
pobytom v obci na rok 2018 – tieto budú prerokované dnes.
Body B/11-13 - schválená prebytočnosť, forma predaja a predaj pozemku p.č. 873/2 manželom
Sélešovcom – pracuje sa na zmluvnej dokumentácii.
Bod B/14 – schválená realizácia výstavby pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny – v jarnom
období začnú prípravné práce – rozmeranie pozemku, zemné práce, finalizácia objednávky
telesa pamätníka. Činnosti budeme riadiť tak, aby bol pamätník dobudovaný do termínu
11.11.2018.
Bod B/15 – schválené podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu
podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2.etapa, do výšky 50.000 € žiadosť bola podaná dňa 25.1.2018. Najprv bola vypracovaná projektová dokumentácia a
rozpočet. Celkový náklad projektu vyšiel na 66 699,77,- Eur (50.000 dotácia, 16.699,77
spoluúčasť), v tom je celková rekonštrukcia budov šatní, zavlažovanie a striedačky. (Podľa
posledných informácii je v rámci oblasti LC+PT podaných až 11 projektov a suma vyčlenená
na ne je veľmi nízka cca 55.000,-€ t.j. na jeden projekt len 5.000€).
Bod B/16 – schválená mesačná výška odmeny pre kontrolóra vo roku 2018 vo výške 20% z
mesačného platu – postupujeme podľa takto schváleného uznesenia.
Bod B/17 – schválené odmeny pre poslancov za rok 2017 – tieto boli vyplatené v schválenej
výške v mesiaci január 2018.“
„ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 01.12.2017 boli splnené. “
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6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
„a) Opravy a kúpa majetku:
- oprava strechy na budove OÚ - (zateplenie (polystyrén 2x5 cm), izolácia strechy
(fatrafol/alkorplan), výmena atikových plechov, výmena odkvapov, z vlastných zdrojov) – v
sume 23.799,81€, bola dokončená v decembri 2017;.
- oprava kancelárií a ambulancií v budove OcÚ: Ako som už informoval: keďže sa už
nemusíme obávať zatekania do budovy, pristúpili sme k plánovaným opravám týchto
vnútorných priestorov zo zdrojov vyčlenených na to r. 2017,ako aj v rozpočte na rok 2018
(zateplenie stropu, sadrokartón, omietky, podlahy, osvetlenie, elektrina, káblové rozvody a ak
bude dostatok zdrojov tak by sme mohli neskôr kúpiť aj nový nábytok – starosta,
administratívna kancelária). Už sa nám podarilo dokončiť túto zasadačku a gynekologickú
ambulanciu, teraz sa pracuje v kancelárii ekonómky a TSP;
- regulácia kúrenia - na minulom zasadnutí OZ sme vyčlenili zdroje na čiastočné
vyregulovanie kúrenia v ZŠ, MŠ a v budove OÚ. Túto investíciu sme vykonali ešte koncom
minulého roka. Urobili sme:
- 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 na všetky radiátory,
- regulácia kúrenia v ZŠ vo forme montáže termostatických ventilov (33 ks x27€)
- OÚ – montáž termostatických hlavíc na radiátory a opravy ventilov na stupačkách, ako aj
výmena radiátorov v ambulanciách a kanceláriách.
b) Žiadosti o dotácie:
- Žiadosť o dotáciu na kanalizáciu ul.Družstevná (celkové náklady: 154.912,52 Eur z toho
dotácia: 147.166,- Eur, vl. zdroje 7.746,52 Eur): bola podaná ešte v októbri 2017. V januári nám
došla „dožiadačka“, kde požadovali doplniť niektoré formálne náležitosti (stavebné povolenie
– právoplatné v januári 2018, celkovú situáciu potvrdenú stavebným úradom), ale čo je
podstatnejšie vylúčili z financovania kanalizačné prípojky (v ceste), možné sú len odbočky.
Znamená to zníženie dotácie a zrejme vyššiu potrebu vlastných zdrojov.
- Nové výzvy:
- Vlani sme schvaľovali podanie žiadosti na vybudovanie detského ihriska v parku z
programu Podpora rozvoja športu na rok 2017( 13.000€). Túto výzvu bez udania dôvodu zrušili
a v decembri vyšla nová výzva, ktorá je takmer totožná s tou predchádzajúcou. Uzávierka je do
5.3.2018. Mohli by sme to stihnúť, samozrejme za predpokladu, že schválite podanie takejto
žiadosti (viac v bode rôzne).
- Ďalšia zaujímavá výzva vyšla z Ministerstva životného prostredia, cez program Kvalita
životného prostredia s názvom: Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných odpadov v najmenej rozvinutých okresoch.
Zjednodušene na kompostárne a zberné dvory. Keďže pre najmenej rozvinuté okresy (15) je
vyčlenených 25 mil. € a pre zvyšok SR rovnaká suma, nádej na úspešnosť je pomerne vysoká.
Začali sme sa zaoberať podaním takejto žiadosti, samozrejme po predchádzajúcom súhlase OZ
v nej budeme pokračovať.(viac v bode rôzne).
- Opätovne je možné žiadať o dotáciu z Ministerstva financií na havarijné stavy na majetku
obcí o dotáciu do výška 13.500€ - opäť by som chcel požiadať na dom smútku. Tu sme už dali
vypracovať projektovú dokumentáciu na komplexné riešenie, z ktorého časť by sme pri
prípadnom schválení dotácie realizovali - (viac v bode rôzne).
–
Ďalšou zaujímavou výzvou je údajne pripravovaná výzva z Environmentálneho fondu
L4 na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov – tam sme už niekoľkokrát žiadali na
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budovu obecného úradu (strecha, zateplenie, výmena okien a dverí). Túto by som rád podal
opäť a tiež sme v predstihu dali vypracovať novú projektovú dokumentáciu, nakoľko stará bola
s výraznými chybami a už nespĺňala nové požiadavky - viac bode rôzne.
- Schválené dotácie: som rád, že naša práca má aj nové pozitívne výsledky.
- Žiadosť o dotáciu na hasičskú zbrojnicu, kde bolo maximálne možné žiadať sumu
30.000,-€ nám bola v plnej výške schválená. Spoluúčasť je tam vo výške 3.512,22€. Z toho
by sa mala urobiť nová strecha, osadiť nové brány, urobiť prípojky na plyn, vodu a kanalizáciu.
Nové vnútorné priečky na šatne sprchu a záchody, vymeniť okná, plynové kúrenie.
Bližšie podmienky zatiaľ nie sú známe – realizácia bude určite v r.2018, spôsob financovania
(zálohová platby, refundácia, predplatby) a ďalšie podrobnosti budú určené v zmluve o
poskytnutí dotácie.Pracujeme na stavebnom povolení. Možnou komplikáciou je fakt, že
pozemky pod budovou nie sú vysporiadané. O ich odkup sme už vlani požiadali SPF, ale
odpovede sme sa zatiaľ nedočkali.
-Žiadosť z PRV opatrenie 7.2 – na miestne komunikácie nám bola schválená vo výške
99.183,01€ (žiadaná suma 99.802,31 z max. Možných 100.000€). Z týchto zdrojom sa
komplexne opraví cesta na ul. Hrabinka (od cintorína po p. Babaríka), časť ul. Záhradnej (od
„Znachorovcov“ po Milana Málika), časť Šťavičnej ulice od bytoviek po hranicu katastra za
školou).
Tu tiež čakáme na bližšie podmienky, ktoré budú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.
Pozitívom je, že pri tejto žiadosti nie je spoluúčasť, ale podľa predbežných informácii by mal
byť spôsob financovania pre obce komplikovanejší – formou refundácie už zaplatených prác,
resp. zálohové platby v kombinácii s refundáciou. To znamená potrebu prekleňovacieho
krátkodobého úveru na obdobie od realizácie projektu do obdržania dotácie, resp. bankovú
záruku (viac v bode rôzne).
c) Iné:
- Zmena účelu užívania stavby: pri žiadostiach o dotácie nám robil komplikácie názov tejto
budovy evidovaný na katastri ako „Nákupné stredisko“. Informoval som sa o možnosť zmeny
tohto názvu na „Obecný úrad“. Na katastri nenašli žiadne dokumenty, ktoré by umožňovali
takúto zmenu a tak je to potrebné riešiť cez stavebný úrad formou žiadosti o zmenu užívania
stavby. K tomuto je potrebná projektová dokumentácia vrátane požiarneho projektu, stanoviská
od OÚŽP, hasičov, hygieny.
Už máme všetky veci k dispozícii, očakávame len stanovisko hasičov a hygieny. Po vydaní
rozhodnutia požiadame kataster o zmenu názvu budovy.
-------------- OPOS – ako som už minule informoval požiadali sme vládu o regionálny príspevok vo výške
150.000 Eur (postupne na roky 2017-2020).
Koncom roku 2017 z vlády prišla výzva na doplnenie žiadosti, kde okrem formálnych úprav
nastal problém, že pri požadovanom čerpaní by sme údajne prekročili maximálnu sumu štátnej
pomoci, keď by sme za 3 roky vyčerpali viac ako 200.000€ (počíta sa regionálny príspevok
spolu s dotáciou na zamestnávanie). Čo podľa našich prepočtov nebola pravda. Zistilo sa, že v
evidencii štátnej pomoci bola duplicitne zadaná dotácia na zamestnanie 3 zamestnancov. V
žiadosti do odstránenia tejto chyby nemôžeme pokračovať. Doteraz sa tak nestalo. My sme ich
chybou vlastne stratili možnosť čerpať zdroje v priebehu 4 rokov 2017,2018,2019,2020 a teraz
to budeme musieť vyčerpať v troch (2018-2020), čo nám už narušuje pôvodné zámery. Museli
sme teda prepracovať žiadosť a zatiaľ čakáme na odstránenie chyby“.
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„ OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu “.

7.) Interpelácie poslancov
V tomto bode dal starosta obce priestor prítomným poslancom na ich interpelácie.
O slovo sa prihlásila poslankyňa p.Katarína Peržeľová- predniesla svoj podnet: keď nedávno
vychádzala autom z ulice Družstevnej na ulicu Hlavnú, pred budovou OÚ parkuje veľa áut
a križovatka nie je prehľadná. Navrhla či by sa nedalo na túto križovatku umiestniť zrkadlo
alebo stopka.
Na to zareagoval aj p.Vladimír Ďalog - sú aj horšie výjazdy na Hlavnú cestu pri
,,Znachorovcoch“ a aj na ulici nad Mlynom pri Slížikovcoch by sa zišlo väčšie zrkadlo.
Starosta obce- plánujeme umiestniť zrkadlo na cestu pri sušičke a značenie ulice na Kederku,
toto je ďalší podnet. Schvaľovali sme dopravný pasport , zvoláme rokovanie a navrhneme aj
túto vec.
------Pán Radovan Séleš – bývam na ulici Hlavná 189. Bol by problém zapísať oficiálne ulice.
Na to mu dopovedal starosta – bol by to veľký problém, pretože by všetci občania museli meniť
občianske preukazy.
-------Ing.Radovan Vargic mal otázku na starostu obce, či sa budú vytvárať stavebné pozemky v okolí
obce.
Starosta – je to nákladná záležitosť: vykúpiť pozemky, vybudovať infraštruktúru mimo obce.
Je možnosť odkúpiť pozemky na ulici nad Mlynom, pri Koreníkovcoch...Je to vec, ktorú už
dlhšie plánujeme, len k tomu potrebujeme veľa finančných zdrojov a teda aj riešenie musí byť
postupné.....
Ing.Milan Markotán – z obce sa nedá ísť von, musel by byť nový územný plán. V obci sú
záhrady na odkúpenie vhodné na nové stavebné pozemky.
Starosta obce- v dohľadnej dobe sa to rýchlo vyriešiť nedá. Sú existujúce stavebné pozemky
pri Kurjanovcoch, stavebný pozemok pána Randušku, Obročníkovcov, Vrábľovcov,
Slezákovcov, na ktorých vlastníci nestavajú.... Záujemcovia o stavebný pozemok sa môžu
zatiaľ pokúsiť pozemky odkúpiť od týchto vlastníkov.
„OZ berie na vedomie interpelácie poslancov“.

6

8. Správa kontrolóra obce za rok 2017
V tomto bode hlavný kontrolór Ivan Pilčík predniesol prítomným správu kontrolóra obce
za rok 2017. Prekontrolované boli účtovné doklady , kniha faktúr, bankové doklady,
pokladničná kniha, pokladničné doklady a mzdové doklady za rok 2017. Pri kontrole neboli
zistené žiadne nedostatky, účtovníctvo obce sa vedie v zmysle platných o predpisov zákona
o účtovníctve č.431/2002 Z.z. .
Potom dal starosta obce priestor na vyjadrenie prítomným poslancom.
O slovo sa nikto neprihlásil.
„OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce za rok 2017“ . (Príloha č.1 zápisnice)

9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
1.polrok 2018
V tomto bode hlavný kontrolór Ivan Pilčík predniesol prítomným plán kontrolnej činnosti
kontrolóra obce na 1.polrok 2018.
„OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
podľa predloženého návrhu a zároveň poveruje hlavného kontrolóra k výkonu kontroly
podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti “. (Príloha č.2 zápisnice)

10. Návrh na vyradenie majetku.
Starosta -nakoľko v drobnom hmotnom majetku obce máme rôzne predmety, ktoré majú
nulovú účtovnú hodnotu, sú nefunkčné, neupotrebiteľné, morálne zastarané a v konečnom
dôsledku len „zavadzajú“, rozhodli sme sa očistiť evidenciu od takéhoto majetku a predkladáme
OZ návrhy na vyradenie. Prečítal prítomným návrh na vyradenie majetku:
1. Návrh na vyradenie majetku MŠ H.Zalužany
2. Návrh na vyradenie majetku ZŠ H.Zalužany
3. Návrh na vyradenie majetku ŠJ H.Zalužany
4. Návrh na vyradenie majetku OÚ H.Zalužany
Potom dal starosta obce prítomným priestor na ich názory, pripomienky a návrhy.
O slovo sa nikto neprihlásil.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„OZ schvaľuje vyradenie DHM obce podľa predloženého návrhu“ (príloha č.3 zápisnice).
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11. Schválenie čerpania rezervného fondu
„Ako som Vás informoval pred chvíľou pri financovaní projektu “Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice v obci Hrnčiarske Zalužany“ je spoluúčasť obce vo výške 3.512,22 €. Táto výška ešte
môže byť menená, nakoľko bude prebiehať verejné obstarávanie. Keďže sa jedná o kapitálové
výdavky, spoluúčasť by sme chceli financovať z rezervného fondu“.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu na spoluúčasť pri financovaní projektu
„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hrnčiarske Zalužany“ vo výške 3.500 €.

12. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č. 02/2015.
„Na minulom OZ som Vám spomínal, že prokuratúra si vyžiadala niekoľko našich VZN na
kontrolu. Aktivita JUDr. Pachníka.
VZN 02/2015 sa týka odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Podľa názoru
prokuratúry zo zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách nevyplýva
žiadne zákonné zmocnenie pre obce vydať VZN, ktoré by upravovalo podmienky odvádzania
odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Na tomto základe navrhuje uvedené VZN zrušiť. Pri
komunikácii s našim právnikom sme dospeli k záveru, že zrušenie takéhoto VZN neohrozuje
vyberanie stočného, ktoré máme upravené osobitnou smernicou. Na tomto základe by som
odporučil vyhovieť protestu a formálne upraviť smernicu (odvolávka na VZN)“.
Starosta dal priestor prítomným poslancom na ich vyjadrenie.
Poslanec OZ p.Vladimír Ďalog – podľa jeho názoru najlepšie bude VZN zrušiť.
Poslanec OZ Ing.Milan Markotán- najlepšie by bolo odovzdať čističku STVPS – nech o si oni
vyberajú peniaze. Obec aj tak z toho nemá veľmi zisk.
Starosta – ďakujem za Váš názor názor, ale cena stočného potom nebude 0,37 €/1m3 , ale cca
1,50€!. My sme s tým mali veľa roboty, aby sme to dali dokopy: kolaudácie, zmluvy, prípojky
a teraz by sme to dali STVPS? Ja nie som za takéto riešenie, ale v budúcnosti môžeme o tom
diskutovať.
Pán Radovan Séleš – do budúcna to môže byť pre nás zisk aj keď nie veľký.
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Hlasovanie
Počet prítomných
7
poslancov na hlasovaní:
7
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
„Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch:
I. v y h o v u j e:
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec zo dňa 18.01.2018, č. Pd 190/17/66066 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarske Zalužany č. 02/2015, ktorým sa
ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci
Hrnčiarske Zalužany zo dňa 26.06.2015,
II. k o n š t a t u j e, že:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany č. 02/2015, ktorým sa určujú
podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Hrnčiarske
Zalužany, je rozporné so zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách
a z uvedeného dôvodu je potrebné jeho zrušenie,
III. z r u š u j e:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany č. 02/2015, ktorým sa určujú
podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Hrnčiarske
Zalužany“.

13. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č.1/2014.
„Formálny problém má prokurátorka aj s VZN 1/2014, ktorým bol schválený Prevádzkový
poriadok pre pohrebisko a dom smútku. V stručnosti ide o to, že schválenie prevádzkového
poriadku nemôže byť formou VZN, ale formou VZN musíme schváliť samostatný
dokument prevádzkový poriadok. Nemáme teda uvádzať text prevádzkového poriadku
do textu VZN. Na tomto základe navrhujem zrušiť pôvodné VZN a formou VZN schváliť
Prevádzkový poriadok“.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch:
I. v y h o v u j e:
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec zo dňa 19.01.2018, č. Pd 192/176606-6
proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarske Zalužany č. 1/2014, ktorým sa
vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v katastri obce Hrnčiarske
Zalužany zo dňa 08.08.2014,
9

II. k o n š t a t u j e, že:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany č. 1/2014, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v katastri obce Hrnčiarske Zalužany, je
rozporné s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. O pohrebníctve v znení
neskorších predpisov a z uvedeného dôvodu je potrebné jeho zrušenie,
III. z r u š u j e:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany č. 1/2014, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v katastri obce Hrnčiarske Zalužany zo
dňa 08.08.2014.

14. Schválenie dodatku č.1 k smernici č.3/2015 o poplatkoch za odvádzanie
a čistenie odpadových vôd.
Starosta - keďže sme urobili zadosť požiadavkám prokurátora, teraz je potrebné, aby sme
vykonali akty tak, aby sme aj my mali veci v poriadku.
Takže k čisteniu a odvádzaniu odpadových vôd by sme mali prijať dodatok, ktorým
zmeníme preambulu, v ktorej sa odvolávame na VZN 02/2015 – ktoré sme dnes zrušili. A
keďže otvárame uvedenú smernicu, bolo by dobré dať do poriadku vec týkajúcu sa rozhodnutia
URSa – kde zmeníme kalendárne roky z 2015-2016 na 2017-2021“.
Potom dal starosta priestor poslancom na ich vyjadrenia.
Ing.Milan Markotán- dajme to od roku 2018, rok 2017 je už za nami.
Starosta – navrhol som dodatok už v roku 2016, ale sa neschválil. Keďže sa nemenila sadzba,
rozhodnutie URSA bolo na roky 2017-2021, takže tak to musíme schváliť.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
6
0
1

„OZ schvaľuje dodatok č.1 k smernici č. 03/2015 o poplatkoch za odvádzanie odpadových
vôd podľa predloženého návrhu“ (príloha č.4 zápisnice)

15. Schválenie VZN č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce Hrnčiarske Zalužany.
Starosta - odobne pri VZN k pohrebisku by sme mali formálne urobiť zadosť prokurátorke
a schváliť VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok, v ktorom sme neurobili
žiadne faktické(len formálne) zmeny.
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Starosta dal priestor poslancom na ich vyjadrenia.
O slovo sa nikto neprihlásil.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany č.1/2018, ktorým
sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce Hrnčiarske
Zalužany, v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení
neskorších predpisov, podľa predloženého návrhu. (príloha č.5 zápisnice - VZN a príloha č.6
zápisnice-Prevádzkový poriadok).“

16. Prerokovanie žiadostí.
Starosta obce predniesol prítomným žiadosti, ktoré boli doručené do OZ:
„1. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie od
Rímskokatolíckej cirkvi biskupstvo Spišské Podhradie:
Ide už o klasickú žiadosť o finančnú podporu záujmového vzdelávania detí do 15 rokov s
trvalým bydliskom v obci. V tejto inštitúcii navštevuje centrum voľného času Ema
Markotánová (HZ 313).
Na tieto účely poskytuje finančné prostriedky štát ako súčasť podielových daní. V tomto roku
je to 92,58 € na dieťa do 15 rokov s trvalým pobytom v obci.
Na rozdelenie týchto prostriedkov sme v r.2015 prijali pravidlá pre rozdeľovanie dotácie a
to pre :
- záujmové útvary v obci HZ (ZŠ, MŠ, Hrnčiarka, TJ a iné) – 66 % z dotácie na financovanie
záujmových aktivít detí a mládeže určenej pre jednu osobu (ďalej len dotácia) ,
- záujmové útvary mimo obce a CVČ – 33 % dotácie,
- v prípade viac ako jednej požiadavky na čerpanie dotácie pre konkrétne dieťa, o pomere
rozdelenia dotácie rozhoduje starosta obce, v maximálnej výške 66%.
- zvyšok dotácie v predmetný rok, po odpočítaní dotácie pre záujmové útvary a CVČ, bude
využitý na zabezpečenie a vytváranie podmienok pre pohybovú, športovú, kultúrnu a
spoločenskú činnosť detí organizovanú v obci Hrnčiarske Zalužany,
- OZ má právo rozhodnúť v konkrétnom roku aj o neposkytnutí dotácie pre žiadateľov a celú
sumu použiť na zabezpečenie a vytváranie podmienok pre pohybovú, športovú kultúrnu a
spoločenskú činnosť detí organizovanú v obci Hrnčiarske Zalužany.
Podľa týchto pravidiel by na žiadateľa, ktorý má sídlo mimo obce HZ pripadalo 33% z
uvedenej čiastky teda: 30,55 €.
Hlasovanie
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Počet prítomných
7
poslancov na hlasovaní:
7
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
,,OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a
mládeže s trvalým pobytom v obci Hrnčiarčske Zalužany pre Rímskokatolícku cirkev
biskupstvo Spišské Podhradie na rok 2018 vo výške 30,55 € na 1 žiaka“.
---------------------------2. Žiadosť o spolufinancovanie centier voľného času v meste Prešov na rok 2018:
Starosta – je to obdobná žiadosť. CVČ Prešov navštevuje dieťa s TP v obci Alexandra
Galajdová (trvalé bydlisko H.Zalužany 270- Znachorovci) – navrhujem schválenie.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„,OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a
mládeže s trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre CVČ Prešov na rok 2018 vo výške
30,55 € na 1 žiaka“.
-----------------------------3. Žiadosť p. Jána Markotána (HZ 313) o kúpu pozemkov
Starosta – „pán J.Markotán žiada o odkup parciel CKN 1013/11, 1013/27 a 1013/28 (medzi
Ondrejom Škorňom a Pavlom Babaríkom ml. (cestička na polia), pričom sa zaväzuje, že ich
ponechá plniť pôvodnú funkciu, ako prístup na polia a prepravu materiálu k pozemkom
S.Vargica, J.Séleša a J.Obročníka.
Keďže komunikácia je medzi nami slabšia a on nezdôvodnil prečo to chce odkúpiť a má to
plniť doterajší účel, nerozumiem tomu načo to chce kúpiť.
O tieto parcely sa už zaujímal aj Pavol Babarík ml., ktorému som povedal, že z môjho pohľadu
nejde o prebytočný majetok obce a on od kúpy zatiaľ odstúpil.
Toto tvrdím aj teraz a nevidím dôvod na predaj týchto pozemkov. Samozrejme vy môžete
rozhodnúť inak.
V prípade predaja by to nemohlo ísť priamym predajom, ale keďže sú známi minimálne dvaja
záujemcovia tak len obchodnou verejnou súťažou“.
Pán Vladimír Ďalog – je to prístupová cesta takže by sme to nemali predať.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
6
1
12

„ OZ neschvaľuje prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemkov: parciel CKN p.č.:
1013/11; 1013/27; 1013/28, nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany. “
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„ OZ neschvaľuje predaj pozemkov parciel CKN p.č.: 1013/11; 1013/27; 1013/28,
nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, nakoľko nepovažuje tento majetok obce za
prebytočný. “
-----------------------4. Žiadosť Oskára Berkyho o súhlas obce s adresou miesta podnikania v rodinnom dome
s.č 239:
„Ako viete p. Berky býva v RD, ktorý má prenajatý od obce na dobu určitú do októbra 2019.
Nakoľko si chce založiť živnosť, musí v žiadosti uviesť adresu miesta podnikania. Inú možnosť
nemá len dresu prenajatého domu.
Zisťovali sme u právnika možné právne riziká pre obec pri hypotetickom súhlase.
Tento nám oznámil, že riziko nie je, nakoľko v prípade zrušenia prenajímania RD obcou, stačí
keď to obec oznámi odboru živnostenského podnikania a na základe jeho výzvy bude nútený
zmeniť miesto podnikania.
Ja som rád, že sa p. Berky aktivizuje a riziko je pre nás prijateľné. Do podmienky však uveďme
povinnosť zmeny miesta podnikania v prípade ukončenia platnosti nájomnej zmluvy“.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„ OZ súhlasí s tým, aby p. Oskár Berky, bytom Hrnčiarske Zalužany, mal uvedené miesto
podnikania na živnostenskom liste: Hrnčiarske Zalužany č.239. Uvedený súhlas je platný len
počas doby platnosti nájomnej zmluvy č.1/2016, teda počas doby prenajímania uvedenej
nehnuteľnosti. V prípade ukončenia platnosti predmetnej zmluvy je menovaný povinný bez
vyzvania, v čo najkratšom čase, zmeniť adresu miesta podnikania.“

17. Rôzne
„1.Rada školy: naša rada školy má 5 členov (volený zástupca pedagogických
zamestnancov – už zvolená p. Sýkorová, delegovaný zástupca nepedagogických
zamestnancov- p. Machavová, zvolený zástupca rodičov žiakov ZŠ-p. Mgr. Lucia Sélešová,
delegovaný zástupca zriaďovateľa 2x) je volený na 4 ročné obdobie, ktoré končí v tomto
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mesiaci. Za obec boli doteraz delegovaní: p. Ing. Agáta Krajlíková a p. Rastislav Bolha. Bol by
som rád, aby to tak zostalo aj na ďalšie obdobie“.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
6
0
1

„ OZ volí za delegovaných zástupcov obce Hrnčiarske Zalužany, ako zriaďovateľa ZŠ
Hrnčiarske Zalužany, do Rady školy pri ZŠ v Hrnčiarskych Zalužanoch: p. Rastislava Bolhu
a p. Ing. Agátu Krajlíkovú.“
---------------------------------2. Žiadosti o dotácie:
a) Žiadosť na vybudovanie detského ihriska v parku z programu Podpora rozvoja
športu na rok 2018:
„Túto výzvu bez udania dôvodu zrušili a v decembri vyšla nová výzva, ktorá je takmer totožná
s tou predchádzajúcou. Uzávierka je do 5.3.2018. Mohli by sme to stihnúť, samozrejme za
predpokladu, že schválite podanie takejto žiadosti.
Podmienky: dotácia od 8.000€ do 13.000€, minimálna spoluúčasť 5 % (685€). Je tu však riziko,
že pri schválení nižšej dotácie (napr.8000€), bude potrebná vyššia spoluúčasť, lebo sa bude
musieť upraviť celkový rozpočet. Teda navrhujem, aby sme vyčlenili na spoluúčasť sumu max.
3.000€. - tak sme to schválili v predchádzajúcej žiadosti.
Miesto: pri existujúcom detskom ihrisku v parku na parcele EKN 152 resp.151. Povinnosť
prehlásiť, že pozemky 10 rokov nepredáme a budeme prevádzkovať DI min. 10 rokov“.
Poslanec OZ p.V.Ďalog mal otázku na starostu obce , či je potrebný nový projekt.
Starosta – nový projekt nie je potrebný, pôvodný bude len treba upraviť. Tri firmy poslali
ponuku na 11.500,- Eur až 12.000,- Eur. Minimálna spoluúčasť je 5%.
Radovan Séleš- mal by som jednu výhradu. Keď nám pozemkový fond predá pozemky v parku,
dal by sa tam urobiť pekný amfiteáter. Mám obavu, aby toto detské ihrisko nezasahovalo do
amfiteátru.
Starosta – ihrisko nebude zasahovať do amfiteátra.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0
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„OZ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v Programe podpora rozvoja športu
na rok 2018, na podprogram 2 – výstavba detských ihrísk, v žiadanej maximálnej výške
13.000€, s maximálnou spoluúčasťou obce na financovaní, vo výške 3.000€.“
---------------b) „ Žiadosti o dotáciu z Ministerstva životného prostredia, cez program Kvalita životného
prostredia s názvom: Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov v najmenej rozvinutých okresoch.
Podmienky:
- Intenzita: 95 % výdavkov/ spoluúčasť obce: 5 %.
- Príslušnosť obce v zozname najmenej rozvinutých okresov - OK a zaradenie projektu do
akčného plánu – navrhnem po schválení podania žiadosti.
- Uzávierka 1. kola 13.4.2018, 2. kolo 15.8.2018.
- Realizácia v r.2019.
Popdrogram 1 – zberné dvory: výstavba zberného dvoru (vrátnica, oplotenie, spevnené ploch,
prípojky) hnuteľné veci (traktor, vlečka, drvič BRO odpadu, stavebného odpadu, váha,
multikára) kontajnery na druhy odpadov (stavebný, elektro, pneumatiky, BRO);
Podprogram 3 – Zhodnocovanie BRO (kompostáreň) výstavba (malej) kompostárne do 100
ton; hnuteľné veci (traktor, vlečka, nadstavba k traktoru, nosič kontajnerov, kontajnery do obce
na BRO, prekopávač kompostu, zametacia metla, mulčovač).
Zdôvodnenie zberný dvor: zberný dvor slúži na dočasné uskladnenie, čiastočné spracovanie
odpadu, ktorý nepatrí pod zodpovednosť OZV (teda mimo plastov, skla, kovov, kompozitných
obvalov). Z nášho podľadu na: stavebný odpad, elektroodpad, pneumatiky, oleje a tuky,
prípadne textil.
Prečo teda zberný dvor: v súčasnosti plní funkciu ZD hasičská zbrojnica. V nej uskladňujeme
dočasne elektroodpad, pneumatiky, čiastočne textil. Nakoľko po rekonštrukcii začne slúžiť
svojmu pôvodnému účelu budeme mať problém, s týmito odpadmi.
A takýto zberný dvor by vyriešil situáciu (bol by umiestnený za p.Bolčom)
Prečo kompostáreň: obec má v priebehu roka značné množstvo BRO: nakosená tráva,
konáre.Teraz to neriešime práve optimálne (zasypávanie jám BRO). Taktiež občania –
nesprávne dávajú do veľkokapacitných kontajnerov BRO, ako aj do KO – konáre, trávu.
Výstavbou kompostárne by sme problém vyriešili.
Systém fungovania: určené dni a hodiny na prinesenie uvedeného odpadu do zberného dvora
resp. kompostárne. Alebo zvoz takéhoto odpadu v určitých intervaloch.
Ja som už vstúpil do rokovania so spoločnosťou, ktorá by nám vypracovala žiadosť
a realizovala verejné obstarávanie v sume cca 1000€.
Dnes sme boli s projektantom na mieste plánovanej výstavby a bolo odporučené miesto.
Časovo, budeme veľmi ťažko stíhať 1. kolo (budeme sa snažiť), ale šanca bude aj v druhom.
Dnes – nakoľko nepoznám presné čísla by sme – ak súhlasíte - mali schváliť, podanie žiadostí
bez uvedenia konkrétnych súm.
Poslanec OZ Ing.Milan Markotán mal otázku na starostu obce, ako by to bolo s prevádzkou,
je potrebný traktor, mzdové náklady.
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Starosta mu odpovedal – ako obec máme zo zákona určité povinnosti, nárast mzdových
nákladov nepredpokladám, riešili by to naši zamestnanci. Ak toto neschválime, tak musíme
riešiť kde budeme dávať pneumatiky, elektroodpad a podobne.
Vladimír Ďalog – malo by to byť prístupné stále, aby tam občania mohli priniesť odpad
kedykoľvek.
Starosta – pred zberným dvorom bude priestor, kde to môžu občania dať kedykoľvek. My to
potom pretriedime a dáme do kompostárne.
Ing.Andrea Kováčová – mnohí občania si neuvedomujú, že kontajnery v cintoríne nie sú len
na odpad z cintorína. Ľudia do zberného dvora budú možno nosiť aj iný odpad.
Radovan Séleš mal otázku na starostu – či zostane dostatočný priestor na vatru a či nebude cítiť
zápach.
Starosta mu odpovedal – zápach z kompostárne rozhodne nie je veľký a priestor, ktorý zostane
bude dostatočný aj na vatru .
Hlasovanie za kompostáreň:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„OZ schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Vybudovanie kompostárne v obci Hrnčiarske
Zalužany v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32,
- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
------------------------Hlasovanie za zberný dvor:
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„OZ schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany v rámci
výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
výdavkov projektu.“
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z celkových oprávnených

--------------------------c) -Žiadosť MF - Dotácia na individuálne potreby obcí: opätovne je možné žiadať o dotáciu
z Ministerstva financií na havarijné stavy na majetku obcí o dotáciu do výška 13.500€ opäť by som chcel požiadať na dom smútku. Tu sme už dali vypracovať projektovú
dokumentáciu na komplexné riešenie, z ktorého časť by sme pri prípadnom schválení dotácie
realizovali.
Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s
výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na :
a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,
b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
max 13.500€.
Žiadame o dotáciu každý rok, pričom nám bolo vyhovené len v r.2011 – rozhlas a v r.2012 –
okná a dvere MŠ;
- pred tromi rokmi sme žiadali na budovu OÚ, predvlani sme žiadali na budovu MŠ, vlani na
dom smútku– neprešli.
V rozpočte máme na opravu DS 6.500€, čo by spolu s 13,5 tis.€ znamenalo sumu 20.000
Eur – z ktorej by sme už mohli urobiť celkom zaujímavé veci. Uvedený projekt vo výške
20.000 Eur som dal zaradiť do priorít okresu.
Zvážte či opäť požiadame opravy a rekonštrukciu domu smútku a okolia, alebo na niečo
iné:
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„ OZ schvaľuje podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR o dotáciu na individuálne
potreby obci na riešenie havarijnej situácie: oprava a rekonštrukcia Domu smútku
Hrnčiarske Zalužany a okolia, vo výške 13 500€, ako aj spoluúčasť obce na financovaní (po
prípadnom schválení) vo výške max 6.500€“.
--------------------------d) Žiadosť na ENVRONMENTÁLNY FOND - Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania L4:
Starosta - údajne v krátkom období vyjde výzva. Tu sme už niekoľkokrát žiadali na budovu
obecného úradu (strecha, zateplenie, výmena okien a dverí). Túto by som rád podal opäť a tiež
sme v predstihu dali vypracovať novú projektovú dokumentáciu, nakoľko stará bola s
výraznými chybami a už nespĺňala nové požiadavky.
Výzva zatiaľ ešte nevyšla, ale mohla by byť priechodnejšia, nakoľko by mala byť pre zaostalé
okresy vyčlenená samostatná časť zdrojov.
Rozpočet rekonštrukcie je vo výške: 178.434,-€. Samozrejme pri výberovom konaní by mala
výjsť iná cena, ale zrejme nie vyššia.
Pri takejto výške projektu by bolo rozdelenie zdrojov z dotácie a vlastných nasledovné:
Dotácia: 169.512,30 Eur
Vlastné zdroje: 8.912,70 Eur
S tým, že niektoré práce by mohol vykonávať OPOS a tým by sa naša reálna spoluúčasť znížila.
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Vladimír Ďalog – môžu určitú sumu z dotácie krátiť.
Starosta mu odpovedal – áno môžu, ale aj my môžeme zúžiť rozsah činností, ktoré budeme
robiť.
Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„ OZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2018:
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania L4“, na budovu obecného úradu (názov projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy
OÚ v obci Hrnčiarske Zalužany“). OZ zároveň schvaľuje spoluúčasť obce na financovaní
projektu vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu“.
------------------------------3. Prekleňovací úver/banková záruka na dotáciu PRV cesty:
-Žiadosť z PRV opatrenie 7.2 – na miestne komunukácie nám bola schválená vo výške
99.183,01€ (žiadaná suma 99.802,31 Eur z max. Možných 100.000€).
Tu tiež čakáme na bližšie podmienky, ktoré budú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.
Pozitívom je, že pri tejto žiadosti nie je spoluúčasť, ale podľa predbežných informácii by mal
byť spôsob financovania pre obce komplikovanejší – formou refundácie už zaplatených
prác resp. kombinácia so zálohovou platbou .
To znamená potrebu prekleňovacieho krátkodobého úveru na obdobie od realizácie projektu
do obdržania dotácie.
Ak by bola refundácia - museli by sme za práce zaplatiť a až potom žiadať o platbu
dotácie - v takomto prípade by sme potrebovali krátkodobý úver vo výške 99.000€, ktorý
by bol z dotácie splatený.
Ak by bola kombinácia refundácie a zálohovej platby – potrebovali by sme bankovú záruku
na sumu dotácie 50 % by nám dali dopredu a 50 % by sme museli vyfinancovať sami a potom
by nám ich zaplatili.
Aby sme po podpise zmluvy nestrácali čas, potrebujeme schváliť súhlas na prijatie bankovej
záruky , ako aj resp. bankového prekleňovacieho úveru.
Poslanec OZ pán Vladimír Ďalog – čím je pre nás zvýhodnené to, že celé prefinancujeme
úverom, keď môžeme len polovicu.
Starosta – v takom prípade potrebujeme bankovú záruku na celý projekt a ešte pol úveru, čo
môže byť za určitých okolností ešte drahšie ako úver na celú sumu...Rozhodneme sa podľa
podmienok zmluvy.
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Hlasovanie
Počet prítomných
poslancov na hlasovaní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

„OZ schvaľuje prijatie bankovej záruky pre poskytovateľa dotácie na projekt:
„Rekonštrukcia MK Hrnčiarske Zalužany“ do výšky 99.183,01€, ako aj krátkodobého
bankového prekleňovacieho úveru do výšky max.99.000€. Zároveň poveruje starostu obce
vybratím poskytovateľa uvedených bankových produktov, ktorý predloží pre obec
najvýhodnejšiu ponuku“.

18. Diskusia
V tomto bode starosta obce dal priestor prítomným na ich vyjadrenia.
O slovo sa prihlásila poslankyňa OZ Katarína Peržeľová- mala otázku na starostu , či už vieme
niečo za schválenie dotácie na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Starosta jej odpovedal – ešte sa nerozhodlo.

19.) 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 18.5.2018.
Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková

Overovatelia :
Ing.Andrea Kováčová
Ing.Milan Markotán

Ing. Branislav Nociar
starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany
Uznesenie

č. 1 / 2018 (18/2014 -2018)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa
23.02.2017 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 01.12.2017.
2. Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ
3. Interpelácie poslancov.
4. Správu kontrolóra obce za rok 2017 (príloha č.1 zápisnice).
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 podľa
predloženého návrhu a zároveň poveruje hlavného kontrolóra k výkonu kontroly podľa
predloženého plánu kontrolnej činnosti. (Príloha č.2 zápisnice)

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

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

2. Vyradenie DHM obce podľa predloženého návrhu (príloha č.3 zápisnice)
Dátum: ..........................................

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

3. Čerpanie rezervného fondu na spoluúčasť pri financovaní projektu „Rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice v obci Hrnčiarske Zalužany“ vo výške 3.500 €.
Dátum: ..........................................

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

4. Dodatok č.1 k smernici č. 03/2015 o poplatkoch za odvádzanie odpadových vôd
podľa predloženého návrhu“ (príloha č.4 zápisnice)
Dátum: ..........................................

Podpis: .................................................
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5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany č.1/2018, ktorým sa
schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce
Hrnčiarske Zalužany, v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, podľa predloženého návrhu. (príloha
č.5 zápisnice - VZN a príloha č.6 zápisnice-Prevádzkový poriadok).“
Dátum: ..........................................

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

6. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a mládeže
s trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre Rímskokatolícku cirkev
biskupstvo Spišské Podhradie na rok 2018 vo výške 30,55 € na 1 žiaka.
Dátum: ..........................................

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

7. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a mládeže
s trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre CVČ Prešov na rok 2018 vo
výške 30,55 € na 1 žiaka.
Dátum: ..........................................

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

8. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v Programe podpora rozvoja športu na rok
2018, na podprogram 2 – výstavba detských ihrísk, v žiadanej maximálnej výške
13.000€, s maximálnou spoluúčasťou obce na financovaní, vo výške 3.000€.
Dátum: ..........................................

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

9. Predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Vybudovanie kompostárne v obci Hrnčiarske
Zalužany v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32,
- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
Dátum: ..........................................

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

10. Predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany v
rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
Dátum: ..........................................

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

11. Podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR o dotáciu na individuálne potreby obci
na riešenie havarijnej situácie: oprava a rekonštrukcia Domu smútku Hrnčiarske
Zalužany a okolia, vo výške 13 500€, ako aj spoluúčasť obce na financovaní (po
prípadnom schválení) vo výške max 6.500€.
Dátum: ..........................................

Podpis: .................................................
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12. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2018: „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - L4“, na
budovu obecného úradu (názov projektu: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ
v obci Hrnčiarske Zalužany“). OZ zároveň schvaľuje spoluúčasť obce na financovaní
projektu vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu.
Dátum: ..........................................

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

13. Prijatie bankovej záruky pre poskytovateľa dotácie na projekt: „Rekonštrukcia MK
Hrnčiarske Zalužany“ do výšky 99.183,01€, ako aj krátkodobého bankového
prekleňovacieho úveru do výšky max.99.000€. Zároveň poveruje starostu obce
vybratím poskytovateľa uvedených bankových produktov, ktorý predloží pre obec
najvýhodnejšiu ponuku.

Dátum: ..........................................

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

B/Neschvaľuje :
1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemkov: parciel CKN p.č.: 1013/11;
1013/27; 1013/28, nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany.
Dátum: ..........................................

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

2. Predaj pozemkov parciel CKN p.č.: 1013/11; 1013/27; 1013/28, nachádzajúcich sa
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, nakoľko nepovažuje tento majetok obce za prebytočný.
Dátum: ..........................................

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

D/ Súhlasí :
1.S tým, aby p. Oskár Berky, bytom Hrnčiarske Zalužany, mal uvedené miesto
podnikania na živnostenskom liste: Hrnčiarske Zalužany č.239. Uvedený súhlas je platný
len počas doby platnosti nájomnej zmluvy č.1/2016, teda počas doby prenajímania
uvedenej nehnuteľnosti. V prípade ukončenia platnosti predmetnej zmluvy je menovaný
povinný bez vyzvania, v čo najkratšom čase, zmeniť adresu miesta podnikania.

Dátum: ..........................................

Podpis: .................................................
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E/ Vyhovuje , konštatuje, zrušuje :
I. v y h o v u j e:
Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec zo dňa 18.01.2018, č. Pd
190/17/6606-6 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarske Zalužany č.
02/2015, ktorým sa ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd
verejnou kanalizáciou v obci Hrnčiarske Zalužany zo dňa 26.06.2015;
Dátum: ..........................................

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

II. k o n š t a t u j e, že:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany č. 02/2015, ktorým sa určujú
podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Hrnčiarske
Zalužany, je rozporné so zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a z uvedeného dôvodu je potrebné jeho zrušenie;
Dátum: ..........................................

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

III. z r u š u j e:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany č. 02/2015, ktorým sa určujú
podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Hrnčiarske
Zalužany.
Dátum: ..........................................

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

IV. v y h o v u j e:
Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec zo dňa 19.01.2018, č. Pd 192/1766066 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarske Zalužany č. 1/2014, ktorým sa
vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v katastri obce Hrnčiarske
Zalužany zo dňa 08.08.2014;
Dátum: ..........................................

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

V. k o n š t a t u j e, že:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany č. 1/2014, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v katastri obce Hrnčiarske Zalužany, je
rozporné s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. O pohrebníctve v znení
neskorších predpisov a z uvedeného dôvodu je potrebné jeho zrušenie;
Dátum: ..........................................

Podpis: .................................................
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VI. z r u š u j e:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany č. 1/2014, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v katastri obce Hrnčiarske Zalužany
zo dňa 08.08.2014.
Dátum: ..........................................

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

F/ Volí :
1.Za delegovaných zástupcov obce Hrnčiarske Zalužany, ako zriaďovateľa ZŠ Hrnčiarske
Zalužany, do Rady školy pri ZŠ v Hrnčiarskych Zalužanoch: p. Rastislava Bolhu a p.
Ing. Agátu Krajlíkovú.

Dátum: ..........................................

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

Ing. Branislav Nociar
starosta obce
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