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    Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  2/2018 (19/2014-2018) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  18.05.2018, o 18,00 hodine,  v zasadačke    Obecného   úradu v 

Hrnčiarskych Zalužanoch 

 

Prítomní: 
Ing. Branislav Nociar – starosta obce, 

Ing.Agáta Krajlíková- administratívna pracovníčka obce, 

Martina Cabanová – ekonómka obce, 

Ivan Pilčík – kontrolór obce.  

 

Poslanci: 
Rastislav Bolha,  

Vladimír Ďalog, 

Ing.Andrea Kováčová, 

Ing.Milan Markotán, 

Ing. Radovan Vargic. 

 

Neprítomní: 

Radovan Séleš, 

Katarína Peržeľová. 

 

Hostia: 

Marek Potocký, 

Július Slanina.  

 

1.)  Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných a oficiálne otvoril zasadnutie. 

 

2.) Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

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

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

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neprítomní sú  p. Radovan Séleš a p. Katarína Peržeľová, ktorí 

sa ospravedlnili. 

 

      Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

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

Za overovateľov: p.Vladimír Ďalog 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 18.05.2018: 

 
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 23.2.2018. 

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

7.  Interpelácie poslancov. 

8.  Stanovisko  hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Hrnčiarske   

     Zalužany za rok 2017. 

9.  Schválenie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce Hrnčiarske 

     Zalužany za rok  2017. 

10. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2018. 

11. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrnčiarske Zalužany   

      na roky  2018-2023. 

12. Prerokovanie žiadostí. 

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

15. Záver. 

 
Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, dotazy a návrhy na doplnenie  
programu starosta dal hlasovať za predložený návrh programu. 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“. 

 

5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa  23.02.2018  

 
„Bod  B/2 – schválené vyradenie DHM – DHM schválený na vyradenie  bol účtovne vyradený 

z majetku obce . 

 

Bod  B/3 – schválené čerpanie rezervného  fondu na spoluúčasť pri financovaní  rekonštrukcie 

hasičskej zbrojnice – k čerpaniu zatiaľ nedošlo, nakoľko investícia nebola zatiaľ realizovaná 

(viac v ďalších bodoch). 

   

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ  
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Bod B/4– schválený dodatok k smernici o poplatkoch za odvádzanie odpadových vôd – bol to 

čisto formálny dodatok, ktorým sa len  upravovalo znenie smernice, teda nič sa v danej oblasti 

nezmenilo.   

 

Bod B/5 – schválené VZN 1/2018, ktorým sa schválil Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a 

dom smútku – obdobne formálne schválenie nového VZN, na základe protestu prokurátora. 

Taktiež nedošlo k žiadnej faktickej zmene v danej oblasti. Samozrejme VZN bolo zákonne 

zverejnené, účinnosť nadobudlo dňa 1.4.2018. 

 

Bod B/6-7 – schválené dotácie na  podporu záujmových aktivít detí a mládeže s trvalým 

pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany na rok 2018 – pre CVČ Prešov a RK cirkev Spišské 

Podhradie - schválené sumy boli oznámené jednotlivým žiadateľom   a dotácie uhradené. 

 

Bod B/8 – schválené podanie žiadosti  o poskytnutie dotácie v Programe podpora rozvoja športu 

na rok 2018, na podprogram 2 – výstavba detských ihrísk – žiadosť bola podaná 2.3.2018 (viac 

v bode správa o činnosti) na  žiadanú sumu 11.500,-€. 

 

Bod B/9-10 – schválené predloženie ŽoNFP na zberný dvor a kompostáreň v obci Hrnčiarske 

Zalužany -  obidve žiadosti boli podané vo veľkej hektike  13.4.2018 (viac v ďalších bodoch).   

 

Bod B/11 – schválené 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,-€ - žiadosť  bola podaná 27.3.2018 – vyhodnotenie v mesiaci 

júl. 

  
Bod B/12 – schválené  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“) - žiadosť bola podaná, ale došlo z zmene účelu, z dôvodu 

oprávnenosti nákladov. Vysvetlím v bode rôzne. 

 

Bod B/13 – Schválené prijatie bankovej záruky, resp. úveru na  financovanie projektu 

„Rekonštrukcia MK Hrnčiarske Zalužany“  - po podrobnom preštudovaní podmienok 

financovania nám vyšlo financovanie cez zálohovú platbu oveľa nevýhodnejšie ako cez 

refundáciu, preto sme požiadali o zmenu zmluvy na refundačnú platbu. Pri zálohovej platbe by 

sme podľa podmienok potrebovali bankovú záruku na 5 rokov (obdobie, dokedy je možné 

skontrolovať projekt) a potrebovali by sme aj úver na polovicu sumy projektu (45.000 eur). 

Banková záruka stojí ročne minimálne 1,2% čiže za 5 rokov 6 %. Pričom na bankový úver na 

celú sumu  máme ponuku na 1,0 %. Ak by sme to všetko stihli za ½ roka išlo by fakticky  o 

úrokovú sadzbu: 0,5 %. 

 

Body C/1-2 – Neschválená prebytočnosť a predaj pozemkov CKN 1013/11,27,28 – oznámené 

žiadateľovi. 

 

Bod D/1 – schválený súhlas s tým, aby O.Berky mal uvedené miesto podnikania HZ č.239 

(prenajatú od obce) – oznámené žiadateľovi. 

 

Body E/I-VI -  uznesenia týkajúce sa protestov prokurátora týkajúce sa VZN  o odvádzaní 

odpadových vôd a Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku – zaslané prokurátorovi. 
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Bod F/1 – delegovanie R.Bolhu a Ing. A. Krajlíkovej do Rady školy – menovacie dekréty 

dotknutých boli odovzdané predsedníčke rady školy. 

 
„ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.2.2018 boli splnené.“ 

 

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

 
a) Opravy  a kúpa majetku: 
- Kúpa: 

Pre ZŠ (schválené v rozpočte): 

- altánok 1.499,- Eur, 

- interaktívna tabuľa s projektorom, príslušenstvom a inštaláciou:  1678,80,- Eur,  

- kopírka Xerox DocuCentre (nevyužité FP z normatívu) 1.905,60,- Eur. 

Pre MŠ: - Žehliaci systém Singer /mangeľ/: 152,- Eur 

Pre obec (v rozpočte):   

- Kuchynská linka nová miestnosť pri exprese: 269,- Eur; 

- Priemyselný vysávač: 84,10,- Eur; 

- Prietokový ohrievač do novej miestnosti: 82,- Eur; 

- Vchodové dvere (chodba OcÚ): 1.890,12,- Eur; 

- Okienka chodba + žalúzie zasadačka: 829,33,- Eur . 

 

 - oprava kancelárií a ambulancií v budove OcÚ:   Už sa nám podarilo dokončiť túto 

zasadačku, gynekologickú ambulanciu, ambulanciu praktického lekára,  mužské WC pre 

pacientov, kanceláriu ekonómky, TSP, kanceláriu starostu, vymenili sme vchodové dvere na 

chodbe. Kanceláriu administratívnej pracovníčky, dokončenie chodieb  – urobíme zrejme až v 

jesennom resp. v zimnom  období. 

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

b) Žiadosti o dotácie: 

b/1 Schválené: 

– Žiadosť o dotáciu na kanalizáciu ul. Družstevná(celkové náklady: 154.912,52,- Eur 

z toho dotácia: 147.166,- Eur, vlastné Zdroje 7.746,52,- Eur):  - bola schválená vo výške 

145.000,-€, so spoluúčasťou  7.631,58,- €. Požadované podklady k uzavretiu zmluvy (13 

dokladov) boli odovzdané na fond v apríli. Z administratívneho hľadiska teda čakáme na 

zaslanie zmluvy. Keďže však prípojky (od odbočky po hranicu pozemku) nie sú oprávneným 

nákladom, reálne čerpaná dotácia bude odhadom 132.000,- Eur, čo by znamenalo spoluúčasť 

cca 7.000,-€, ale prípojky(po chodník)  budeme musieť realizovať sami. Práce začali 9.5. a do 

konca júna by mali byť dokončené. Zákazka pre OPOS, ktorý vykonáva niektoré práce v 

subdodávke. 

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

 - Hasičská zbrojnica  - už som Vás informoval, že nám bola schválená suma 30.000,-€, 

spoluúčasť by mala byť vo výške 3.500,-€. 

Od ministerstva sme dostali návrh zmluvy o dotácii, ale  podkladom k nej je výsledok verejného 

obstarávania, ktoré teraz prebieha. Termín predkladania ponúk bol dodnes do 15. hodiny. 

Vyhodnotenie urobím v pondelok a zašlem na ministerstvo. Následne by sa mala podpísať 

zmluva o dotácii a suma 30.000,-€ nám bude poukázaná na dotačný účet.  Súbežne vybavujeme 
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stavebné povolenie, kde bude komplikáciou to, že pozemky pod budovou, ako aj cez ktoré budú 

vedené prípojky vody a kanalizácie sú v správe SPF. 

-   Miestne komunikácie (schválená suma 99.183,01,- Eur) – som spomínal v predchádzajúcom 

bode. Len doplním, že po predpokladanej zmene  zmluvy o dotácii urobíme výber dodávateľa 

bankových služieb a môžeme pristúpiť k realizácii diela. 

 - Detské ihrisko -   žiadaná suma 11.500,-€ - schválené 8.000,-€. Tu máme schválenú 

spoluúčasť vo výške 3.000,-€ - použiť by sme mohli 2.500,- €  kvôli ucelenosti zostavy. 

 

Záver – na tento rok už máme schválené dotácie na investície vo výške 282.183,01,- €, čo 

je naozaj veľmi dobré. Teraz sa už budeme musieť dostať cez všetky administratívne 

úskalia a uvedené projekty realizovať. 
  

+ Neinvestičná dotácia z BBSK na H.Slávnosti: 1.400,-€. 

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

b/2 Neschválené dotácie: 
 - Žiadosť podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2.etapa, vo výške 

50.000,- € - nebola schválená. 

  

b/3 Podané žiadosti: 

 

-  Ministerstvo financií – na dom smútku žiadaná suma 13.500,-€, spoluúčasť 6.500,-€. 

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

- Environmentálneho fondu L4 na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov – tu 

sme na minulom OZ schvaľovali podanie žiadosti na budovu OÚ (strecha, zateplenie, výmena 

okien  a dverí). Bolo to v čase keď ešte nevyšla výzva a neboli známe podmienky. Toto bola 

jediná výzva prostredníctvom ktorej sme mohli žiadať na túto budovu, lebo  tam nebol problém 

s tým, že časť budovy prenajímame. Čo bola výhoda tohto fondu - tá bola však v tomto roku 

zrušená a už keď prenajíma niekto viac ako 20% nemôže žiadať o dotáciu. My  v tejto dobe 

prenajímame 25,9 %. 

Takže túto žiadosť na OÚ sme nemohli podať. 

Ale keďže  máme spracovanú PD na MŠ (neúspešný projekt pred 2 rokmi z ministerstva ŽP) a 

MŠ je tiež verejná budova podali sme žiadosť na ňu. 

Z čisto formálneho hľadiska by sme mali  zrušiť uznesenie  o podaní žiadosti na budovu OÚ a 

schváliť nové na budovu MŠ. Viac v bode rôzne. 

Žiadosť: 

Celková cena projektu: 172.614,44,- €– z toho dotácia 163.983,-€,vlastné zdroje: 8.631,44,-€ . 

Účel:  zateplenie stien, nová strecha so zateplením, výmena doteraz nevymenených okien a 

dverí (na prístavbe) rekonštrukcia kúrenia. 

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

- Ministerstvo ŽP: Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany: žiadosť  s formálnymi 

nedostatkami  zaslaná  13.4. (posledný možný termín). 

Žiadosť: 

Celková cena projektu: 298.922,16€ – z toho dotácia 283.976,05€, vlastné zdroje: 14.946,11€. 

Účel:  stavebné práce, hnuteľné veci (zberné nádoby, drvič stavebného odpadu, kontajnery, 

drvič biologického odpadu, multikára, vlečka). 

Tu potrebujeme schváliť uznesenie s presnými sumami – v bode rôzne. 

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

Ministerstvo ŽP: Kompostáreň  v obci Hrnčiarske Zalužany: 
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Účel: stavba, hnuteľné veci (traktor, štiepkovač,  prekopávač kompostu). 

 

 Obidve žiadosti boli podané v posledný deň, s tým, že viacero príloh nebolo doložených a  

budú musieť byť do 10 dní po výzve RO doložených (stavebné povolenie, územné 

rozhodnutie). Vzhľadom k administratívnej  a časovej náročnosti, pri nekvalite projektových 

dokumentácií mám vážnu obavu, že sa to nestihne, ale urobíme čo sa dá. 

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

 

c) Iné: 

c/1  -  podujatia 

-   27.4.2018 - sme spolu s ZLS,  dôchodcami a ZŠ  spoluorganizovali Deň zeme. Zúčastnilo 

sa cca 50 ľudí, ktorí vyčistili okolie obce. Vyzbieralo sa naozaj dosť odpadu; 

- 9.5.2018 sme organizovali spolu s hasičmi a protifašistami Vatru oslobodenia spojenú 

s majálesom; 

 - zajtra spoluorganizujeme šachový turnaj. 

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

c/2 – rokovanie s GR SPF: 

Už tam máme takmer rok 3 žiadosti o odkup pozemkov (2 v parkoch, 1 v k.ú Sušany – ide cez 

stavebné parcely). V záujme urýchlenia stanoviska z SPF som si dohodol stretnutie, kde som 

predostrel naše požiadavky. 

Rezumé: parcely pri ktorých je obec spoluvlastník, ako aj tie na ktorých budú budovy by mali 

byť obci od SPF predané (väčšina). Ostatné zrejme nie – nie je tam zákonná možnosť. 

Pýtal som sa aj na cestu na Salaš, ktorá je vo vlastníctve SPF, akým spôsobom by sme ju mohli 

získať do vlastníctva formou delimitácie. Museli by sme ju vyhlásiť za verejno-prospešnú 

stavbu, požiadať o stanovisko SPF, vypracovať projektovú dokumentáciu, vydať územné 

rozhodnutie  a potom by zrejme SPF rozhodlo v náš prospech. 

Sú tam nejaké náklady na PD, prácnosť – v budúcnosti by sme sa mohli k tomu vrátiť. 

  

d) zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 
Ku koncu roka, resp. ku koncu apríla nám skončili všetci zamestnanci zamestnávaní cez 

zvýhodnené programy. Už v predstihu nám UPSVaR avizoval, že nosný a najvýhodnejší (95 % 

financuje štát) program  - cesta na trh (§54) – bude schválený s oneskorením cca v júni, resp. v 

júli. Cez tento program sme chceli vzhľadom k rozsahu tohtoročných prác 6 zamestnancov. 

Keďže mal byť program oneskorený a my v máji a júni nemôžeme zostať bez zamestnancov 

preverili sme možnosť prijať aj cez menej výhodné programy – §50 J.  Podmienky tohto 

programu splnili  Ján a Voltech Oláhovci . 

Tak sme teda zamestnali ich: 

-  § 50 J : - Ján Oláh – od 1.5.2018 do 31.1.2019 

                 - Vojtech Oláh st.  - od 1.6.2018 do 28.2.2019. 

S tým, že v júli príjmeme min. ďalších  4 zamestnancov. 

 Lenže, mali sme pracovné stretnutie s riaditeľom UPSvaR, ktorý nám oznámil, že § 54 bude 

najskôr až od októbra – ak vôbec. 

To je obrovský škrt cez rozpočet, keď nám  počas roka oznámia takúto informáciu. 

Vzhľadom k tomuto, ako aj k tomu ako štát znižuje nezamestnanosť, začínane mať problém s 

kosením a zametaním  obce. 

Štát totižto znižuje nezamestnanosť v našom regióne tak, že ponúka prácu na západnom 

Slovensku a keď niekto nepríjme vyradia ho z evidencie. Takéhoto človeka už nevieme zobrať 

ani na MOS a už vôbec nie na zvýhodnené programy. 

Riaditeľ UPSVaR nám dokonca povedal, aby sme v budúcnosti  veľmi nepočítali so 

zvýhodnenými programami – že sa budú podporovať sociálne podniky. 
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Z tohto pohľadu by sme boli vo výhode, keďže ako jediní v okrese takýto podnik máme. 

Problém je však so štátnou pomocou – kde nemôžeme vyčerpať za 3 roky viac ako 200.000€. 

A keďže žiadame o RP na techniku vo výške 150.000,- Eur, 37.000,- Eur sme už prijali na 

zamestnanie 3 zamestnancov OPOS-u , veľmi priestor na ďalšie zamestnávanie nevzniká. 

Zrejme budeme musieť zamestnávať na tieto práce zamestnancov na dohodu. Už sme tak 

urobili aj teraz: J.Parobek a F.Vargic na 9 dní na kosenie“. 

 
„ 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 prihlásil poslanec OZ pán Ing.Milan Markotán –  mal otázku na starostu obce 

v akom stave je  kaplnka. Po rekonštrukcii je v nej neporiadok, je potrebné tam poupratovať. 

Ďalej mal otázku kde je oltár z kaplnky.  

 

Na to mu starosta odpovedal, že oltár je zamknutý na obecnom úrade.  

 

Ing.M.Markotán- oltár je na obecnom úrade už niekoľko rokov. Navrhol, aby sme kaplnku 

poupratovali, vrátili do nej oltár a kľúče sme odovzdali cirkvi. 

 

Starosta – nemalo by to žiaden význam, lebo je potrebné najprv zohnať peniaze na dokončenie 

opravy oltára a dokončiť ho. Až po jeho oprave ho umiestniť v kaplnke. Ale zvážime to... 

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

 

O slovo sa ďalej prihlásil Ing. Milan Markotán – kanalizácia pri ČOV je pravdepodobne 

zapchatá tečie tam čistá voda. Hovoril som to už na minulom zasadnutí OZ.  

 

Starosta mu odpovedal- náš zamestnanec I.Markotán  to pozeral, ale nič nenašiel. Jedine, že by 

sa to hromadilo v prepoji.  Ešte to preveríme. 

 

Ing.Milan Markotán – aj pravá komora v ČOV je plná, pravdepodobne dobre nepracuje.  

Starosta – vzorky z ČOV chodia pravidelne na rozbor a sú v poriadku. Preveríme to. 

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

 

Poslanec OZ pán Vladimír Ďalog mal  pripomienku - na vedľajších cestách kde sa robili 

prípojky sú veľké jamy, je potrebné ich zasypať štrkom. Konkrétne  aj blízko jeho domu je 

veľká jama. 

 

Starosta mu odpovedal- pozrieme sa na to a zrejme bude najlepšie to zabetónovať, ak je už 

povrch zhutnený.  

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

 

Poslanec OZ pán Rastislav Bolha predniesol svoj návrh - v cintoríne kde si ľudia naberajú 

vodu je betónový stĺpik  už slabý, treba ho zrejme  podbetónovať. Vodovodná rúra aj 

s kohútikom už veľmi slabo držia na betónovom stĺpiku. 

 

Starosta  -  pozrieme sa na to a pokúsime sa betónový stĺpik opraviť. 
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----------------  

 

O slovo sa prihlásila poslankyňa OZ  Ing.Andrea Kováčová – z verejného vodovodu tečie 

hnedá voda. Keď sa na to pýtala vo vodárňach tak prišli -  odkalili a chlórovali.  Ale údajne ako 

sa robil prepoj od Málinca je tam stará časť, ktorá znečisťuje vodu. Ak sa ozvú jednotlivci tak 

s tým vodárne neurobia nič, ale ak by sa ozvala naša obec prípadne aj obec Sušany možno by 

s tým vodárne niečo urobili. 

 

Na to zareagoval Ing.M.Markotán – možno máte v dome už veľmi staré potrubie, preto tečie 

hnedá voda. 

 

Starosta – môžeme sa na to pozrieť a prediskutovať s Veoliou. 

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

 

Ing.A.Kováčová -  v našej obci je veľmi zlý signál O2. Ak to  bude riešiť jednotlivec tak sa 

s tým nikto nebude zaoberať, ale ak by žiadala obec tak by s tým tento mobilný operátor niečo 

urobil.  

 

Starosta - obec nemôže riešiť všetko – ak O2 nezabezpečí potrebný signál pre svojich 

zákazníkov, zrejme bude potrebné  zmeniť mobilného operátora. 

 

Ing.A.Kováčová – predniesla to aj preto, aby obec o tom vedela, keby  mobilný operátor robil 

nejaký prieskum ohľadne signálu. 

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

 

Pán Ing.Radovan Vargic, poslanec OZ, mal opätovne otázku ohľadne stavebných pozemkov- 

či nie sú nejaké nové na odkúpenie.   

 

Starosta mu odpovedal – za školou je 6 pozemkov: dva sú v KÚ Sušany, dva je napoly v KÚ 

HZ a  KÚ Sušany . Dva sú v KÚ H.Zalužany- tie si obec necháva na prípadnú výstavbu bytov, 

alebo domova dôchodcov, alebo inej verejno-prospešnej stavby. Obec nemá žiadne nové 

stavebné pozemky. Urobiť novú ulicu so stavebnými pozemkami je veľmi nákladné. 

 

„OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“.  

 

8.)   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hrnčiarske 

Zalužany za rok 2017  

 
     V tomto bode kontrolór obce pán Ivan Pilčík predniesol prítomným stanovisko kontrolóra 

obce k záverečnému účtu obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2017.  

 
„Návrh záverečného účtu obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2017 bol spracovaný v súlade so 

zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

Účtovná závierka za rok 2017 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v z.n.p., účtovná závierka za rok 2017 vyjadruje verne vo všetkých súvislostiach finančnú 

situáciu obce H.Zalužany k 31.12.2017 a výsledok hospodárenia za uvedený účtovný rok je 

v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve. 
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V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce H.Zalužany za 

rok 2017 výrokom: celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. 

 

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

rok   2017.“  (príloha č.1 zápisnice). 

 

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

2017  

 
     V tomto bode ekonómka obce pani Cabanová predniesla prítomným záverečný účet obce 

H.Zalužany za rok 2017: 

 

Príjmy celkom :       612.720,19 Eur 

Výdavky celkom :   596.268,78 Eur 

Rozpočtové hospodárenie obce :+ 16.451,43 Eur 

 

V záverečnom účte predniesla podrobné rozčlenenie – rozpočtu, dotácie - na čo sa použili. 

Čistý prebytok celoročného hospodárenia +22.591,63 Eur. 

 

Potom dal starosta priestor poslancom na ich vyjadrenia. 

 

Poslanec OZ V.Ďalog mal otázku prečo je v položke príjmy z podnikania a z vlastníctva 

majetku len 46,32 % plnenie.  

 

Pani M.Cabanová mu odpovedala , že tento príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, 

budov, priestorov a objektov- keďže projekt MŠ neprešiel tak je len také nízke plnenie. 

  

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
„OZ schvaľuje  Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.“ 

(príloha č.2 zápisnice) 

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

 

Potom dal starosta obce hlasovať za schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu : 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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„ OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 22.591,63 €“. 

 

10. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2018 

 
   Ekonómka obce pani M.Cabanová predniesla návrh rozpočtového opatrenia č.1 – zvýšenie 

príjmov a výdavkov ZŠ o  6.441,- €, zmena sa týka nespotrebovaných finančných prostriedkov 

z normatívu ZŠ 2017, prostriedky bolo minuté do 31.3.2018. Finančné prostriedky boli použité 

na nákup kopírky, na prevádzkové  náklady a pracovné náklady – zálohová faktúra. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2018 podľa predloženého návrhu“ (príloha č.3) 

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

 

Schválenie čerpania RF: 

 

Starosta - keďže máme informáciu o schválených projektoch, je potrebné schváliť aj reálne 

čerpanie RF, pričom tieto náklady už máme zahrnuté a schválené v rozpočte na tento rok. 

Jedná sa o nasledovné projekty: 

– Hasičská zbrojnica – 3.500,-€ - to sme už schvaľovali minule; 

 

Teraz potrebujeme schváliť nasledovné čerpanie: 

– Detské ihrisko – 2.500,-€ 

– Kanalizácia – 11.000,-€ 

– Oprava domu smútku : 6.500,- Eur – nie je zatiaľ schválená žiadosť, ale aj keď nebude 

schválená túto sumu chceme preinvestovať na opravu DS -havarijný stav. 

Spolu: 20.000€. 

 

Starosta – ľudia si majú sami urobiť kanalizačné prípojky na vlastné náklady.  Ale je potrebné 

kopať 3 metre hlboko, čo sa ručne nedá. Preto by sme chceli urobiť prípojky po chodník čo by 

nás stálo cca 4.000,- Eur, toto nie sú oprávnené náklady v rámci čerpania dotácie. Odtiaľ si už 

každý urobí prípojku na vlastné náklady sám.  

 

Ing.M.Markotán  mal otázku či sa budú robiť prípojky ku   každému rodinnému domu 

 

Starosta – budeme robiť prepojenie ku každému rodinnému domu, tam kde sa to dá tak by sme 

to spojili do dvoch domov. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje čerpanie RF na nasledovné spoluúčasti pri projektoch: 

– Detské ihrisko – 2.500,-€, 

– Rozšírenie kanalizácie ul. Družstevná 11.000,-€ 

– Oprava domu smútku: 6.500,-€ 

Spolu čerpanie RF 20.000,-€“. 

 

11.) Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrnčiarske 

Zalužany na roky 2018-2013 

 
     Starosta – „Tí, ktorí ste poslancami už dlhšie obdobie si pamätáte, že v r.2012 sme 

schvaľovali podobný dokument. V tom čase bol potrebný k tomu,  aby sme mohli čerpať 

eurofondy na terénnu sociálnu prácu. Teraz už TSP nejde cez eurofondy, ale cez národný 

program, tak sme dokument neaktualizovali. 

 Zmenil sa zákon o sociálnych službách, ktorý ukladá povinnosť obciam mať takýto dokument 

v súlade s novým zákonom a je potrebné ho zaslať na VÚC. 

Tak sme pristúpili k jeho prepracovaniu. 

V dokumente: okrem  teoretických východísk, právneho rámca, národných priorít, štatistických 

údajov  - sú spomínané sociálne služby, ktoré robí naša obec (str.19-21), ktoré plánuje robiť 

(strana 30-32), ako aj finančné náklady na tieto činnosti (strana 33-36). 

Pre istotu – ak by sme náhodou v budúcnosti chceli tieto činnosti robiť je dôležité ich v tomto 

dokumente mať: tak sme tam dali denný stacionár,  vybudovanie zariadenia pre seniorov. 

 

Potom dal starosta obce poslancom priestor na ich názory a pripomienky. 

O slovo sa nikto neprihlásil 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarske Zalužany na roky 2018-

2023  podľa predloženého návrhu“. (príloha č.4 zápisnice) 

 

12.) Prerokovanie žiadostí. 

 

 V tomto bode predniesol starosta obce prítomným žiadosti, ktoré došli do OZ. 

 

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

ZŠ a MŠ Ožďany. 

„Jedná sa o obdobnú žiadosť, ako sme minule  schvaľovali pre Prešov, resp. Spišské Podhradie. 
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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. 

Máme určené pravidlá na poskytovanie takýchto dotácii (schválilo OZ v r.2015). 

Podľa týchto pravidiel by na žiadateľa, ktorý má sídlo mimo obce HZ pripadalo 33% z uvedenej 

čiastky teda:  30,55€ na žiaka.    

 

Jedná sa o 22 detí v ZŠ a 2 v MŠ . Pri 24 deťoch je to suma 733,20,-€“. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje poskytnutie dotácie  na podporu záujmových aktivít detí vo veku 5-15 rokov 

s trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany, pre Základnú školu s materskou školou 

Ožďany  vo výške  733,20€. 

 

13.  Rôzne: 

 

1.  Odovzdanie majetkového priznania : 

 

      Starosta – „podľa platných zákonov je starosta povinný do 31.3. príslušného roka podať 

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

po tomto termíne odovzdané komisii na ochranu verejného záujmu (Peržeľová, Vargic, Séleš). 

V prípade, ak tak neurobí môže prísť o časť platu, pri viacnásobnom porušení aj o funkciu“. 

Potom Ing.Agáta Krajlíková admin.pracovníčka obce odovzdala pánovi Ing.Radovanovi 

Vargicovi, členovi komisie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 

rok 2017 starostu obce.  

 

 „ OZ konštatuje, že starosta obce odovzdal do podateľne obce dňa 28.3.2018 jeho Oznámenie 

funkcii, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2017, ktoré bolo na zasadnutí 

OZ odovzdané komisii na  ochranu verejného záujmu.“ 

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

2. Hrnčiarske slávnosti 2018: 

 

Starosta – „dňa 10.8.2018 budeme organizovať tradičné slávnosti. Ako viete po incidente v 

r.2013 každoročne zabezpečujeme bezpečnosť v spolupráci s políciou. V tomto roku nás po 

prvýkrát  požiadal riaditeľ polície o zaslanie uznesenia z OZ o schválení organizovania tohto 

podujatia, preto by sme ho mali schváliť“. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje organizovanie kultúrneho podujatia Hrnčiarske slávnosti – deň obce 

Hrnčiarske Zalužany, obcou Hrnčiarske Zalužany, v dňoch 10.8 -11.8.2018.“ 

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

 

3. Žiadosti o dotácie: 

a) Zberný dvor: 

 „Jednou z povinných príloh žiadosti  je schválenie uznesenia o predložení žiadosti o NFP s 

uvedenými presnými sumami. Takéto uznesenie sme už schvaľovali, ale bez súm“. Starosta 

prečítal text uznesenia. 

Potom dal starosta obce priestor poslancom na ich názory a pripomienky. 

Keďže sa o slovo nikto neprihlásil, dal hlasovať. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ Obecné zastupiteľstvo 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 v sume 14.946,11 EUR,  z 

celkových oprávnených výdavkov projektu.“ 

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

 

b) Kompostáreň: 

Starosta – uznesenie  by malo znieť obdobne ako pri zbernom dvore, prečítal text uznesenia. 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany, v rámci 

výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32 

- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 6 060,54 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov projektu“. 
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----------------------- 

 

c) Žiadosť na ENVRONMENTÁLNY FOND - Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania L4:   

 

„Na minulom zasadnutí OZ sme schvaľovali podanie takejto žiadosti na budovu obecného 

úradu. Z už uvádzaných  dôvodov  (prenajímaná plocha nad 20 %) nebolo možné takúto žiadosť 

podať. Preto sme zmenili žiadosť na budovu MŠ. Z týchto dôvodov by sme mali zrušiť minulé 

uznesenie a prijať nové“. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ ruší časť uznesenia č. 1/2018:  bod B/12“. 

Potom dal starosta obce hlasovať za schválenie nového uznesenia. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania - 

L4“, na budovu materskej školy (názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy 

Materskej školy Hrnčiarske Zalužany) vo výške 163.983,-Eur. 

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

nákladov projektu vo výške 8.631,44,-Eur“. 

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

 

4. Kanalizácia  

 

Starosta – „kanalizácia na ulici Družstevnej bude v tomto roku dokončená. Chcem sa opýtať či 

ideme pokračovať v odkanalizovávaní obce, mali by sme pokračovať Novou ulicou (od 

Záhradnej po ihrisko). Vyžaduje si to prvotné náklady na projektové dokumentácie pre územné 

rozhodnutie ako aj pre stavebné povolenie (spolu cca  1.000€).  Po schválení dotácie na 

spoluúčasť“. 

 

Ing.Milan Markotán mal otázku na starostu obce  - či táto kanalizácia bude musieť byť  

s prečerpávacou stanicou? 

 

Starosta –  kvôli spádovým pomerom bude musieť byť s prečerpávacou stanicou. 
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Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje pokračovanie v budovaní rozširovania kanalizácie v obci a súhlasí s 

vypracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ako aj pre stavebné 

povolenie  na projekt: „ Hrnčiarske  Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul.Nová“ 

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

 

Rozpočtového opatrenie č. 2/2018 

 

Starosta - je potrebné schváliť Rozpočtové opatrenie č.2/2018 : 

 

Celkové zvýšenie príjmov a výdavkov o 1.000€ na projektovú dokumentáciu na výstavbu 

kanalizácie na  ulici  Novej. 

 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2018 (náklady na PD na kanalizáciu ul. Nová) 

podľa predloženého návrhu“. (príloha č.5) 

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

 

5. Kúpa pozemkov pod cestou Kurjanovci 

 

Starosta – „pri geodetickom zameriavaní cesty na ulici Hrabinka, pri podávaní žiadosti na 

rekonštrukciu ciest sme zistili, že pozemok Kurjanovcov čiastočne zasahuje do cesty. Jedná sa 

o 34 m2. Majiteľ požaduje, aby sa táto časť vysporiadala. Museli sme dať teda urobiť 

geometrický plán (243,-€), ktorým sa vytvorila nová parcela 344/2, ktorú by sme mali odkúpiť. 

S majiteľom sme dohodli cenu 1 Euro/m2. Teda za 34 m2 sumu 34€“. 

 

Keďže nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať za kúpu 

pozemku. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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„ OZ schvaľuje kúpu pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, 

novovytvorená parcela podľa GP 48109622-18/2018 p.č.344/2, druh pozemku zastavaná 

plocha, o výmere 34 m2, od vlastníkov Júliusa Kurjana a Drahoslavy Kurjanovej, bytom 

Hrnčiarske Zalužany č. 31, za kúpnu cenu:   34,-€. Náklady na prevod znáša kupujúci.“ 

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

 

6. Správa o hospodárení Obecného podniku služieb H.Zalužany s.r.o. za rok 2017  

 

Starosta  - „keďže obec je jediným vlastníkom  s.r.o., len obec – spoločník  tvorí valné 

zhromaždenie. 

Systém by sme mohli nastaviť tak, že OZ schváli potrebné veci a na valnom zhromaždení bude 

zastupovať spoločníka obec - starosta, ktorý na VZ schváli veci, ktoré boli predtým schválené 

v OZ. OPOS s.r.o. – bude mať samostatné uznesenia. 

Ekonómka  pani M.Cabanová poinformuje o hospodárení OPOS-u za minulý rok. Pričom bude 

potrebné niektoré veci schváliť“. 

 

Ekonómka obce p.M.Cabanová prečítala Správu o hospodárení Obecného podniku služieb 

s.r.o., H.Zalužany za rok 2017:  

 

„Celkové výnosy: 19.867,- Eur 

Z toho tržby: 10.844,- Eur 

Celkové náklady: 18.803,- Eur 

Z toho osobné náklady : 14.678,- Eur 

 

Zisk predstavoval: 1.064,07 Eur 

Zaplatená daň z príjmu: 223,45 Eur 

Čistý zisk : 840,62 Eur 

 

OPOS s.r.o. H.Zalužany je mladý rozbiehajúci sa podnik. Spoločnosť zatiaľ nedisponuje 

žiadnym majetkom. V roku 2017 za obdobie 5 mesiacov okrem obce využilo služby OPOS-u 

10 občanov a susedná obce H.Ves“. 

 

Potom predniesla pani Cabanová účtovnú závierku OPOS-u  za rok 2017. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „ OZ schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti Obecný podnik služieb Hrnčiarske 

Zalužany, s.r.o. za rok 2017.“  (príloha č.6) 

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

 

Pani Cabanová – na základe zakladateľskej listiny je spoločnosť povinná vytvárať rezervný 

fond vo výške min. 5% zisku, nie však viac ako 10% základného imania. 

 

Hlasovanie 
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Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu spoločnosti Obecný podnik služieb Hrnčiarske 

Zalužany, s.r.o. vo výške 5% z čistého zisku 840,62€ ,čo predstavuje sumu 42,03 €.“ 

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

 

Pani Cabanová ekonómka OPOS-u – „z titulu postavenia sociálneho podniku, má spoločnosť 

povinnosť použiť najmenej 30% z finančných prostriedkov získaných z príjmu predmetu 

činnosti , ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné obdobie 

čiže zo zisku každoročne použiť na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšenie 

pracovných podmienok, čo v našom prípade znamená, že z čistého zisku 840,62 Eur   30% činí 

čiastka 252,19 Eur“. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „ OZ schvaľuje použitie 30 %  z čistého zisku  spoločnosti Obecný podnik služieb Hrnčiarske 

Zalužany, s.r.o., vytvoreného v roku 2017, t.j. sumy 252,19, na  vytváranie nových pracovných 

miest alebo  na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov spoločnosti“. 

 

 

14.) Diskusia 

 
     Starosta obce  - ešte by som chcel v tomto bode skonštatovať, že čo sa týka kanalizačných 

prípojok obec zafinancuje prípojky po chodník ďalej si prípojky už  budú musieť platiť 

ľudia sami aj výkop aj použitý materiál, lebo obec nemá  momentálne dostatok 

pracovníkov. 
 

Potom starosta obce vyzval prítomných, aby predniesli svoje príspevky do diskusie. 

 

Vladimír Ďalog mal otázku na starostu obce – čo je s pomníkom padlým vo svetových vojnách 

ktorý má by byť hotový do novembra 2018. 

 

Starosta mu odpovedal – máme hektické obdobie, nemáme dosť zamestnancov. V blízkej dobe 

zavolám tvorcu projektu, aby prišiel zamerať kde je potrebné vykopať a podbetónovať. Tieto 

práce vykonáme so zamestnancami, ktorých momentálne máme. Z časových dôvodov sme sa 

zatiaľ k tomu nedostali. 

------------------  
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Ďalej mala príspevok do diskusie Ing.Andrea Kováčová – predniesla návrh , že by bolo dobré 

už počas budovania kanalizácie na ulici Družstevnej zameriavať polohopis a výškopis 

kanalizácie.  V budúcnosti by to mohol byť veľmi užitočné. 

 

Starosta – „kanalizácia sa robí postupne  po častiach, geodet by tam musel byť každý deň, aby 

to mohol zamerať. To by bolo nákladné. Zrejme bude postačovať porealizačné zameranie, tak 

ako sa to robilo aj pri iných častiach...“ 

Ing.Milan Markotán – mal návrh, aby sa aspoň červenou sprejovou farbou vyznačilo kadiaľ 

idú prípojky. 

 

Starosta – to robíme.... 

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

Pán Július Slanina – prítomný obyvateľ obce, mal otázku či by mohol mať príspevok do 

diskusie. 

Po predchádzajúcom súhlase  poslancov OZ dal starosta priestor pánovi Júliusovi Slaninovi na 

jeho príspevok do diskusie. 

Pán Július Slanina – chcel by sa opýtať aké úmysly má obec so stavebnými  pozemkami za 

školou, komu a za akých podmienok by ich obec bola ochotná predať. 

 

Starosta – „tieto pozemky boli určené ako stavebné pozemky. Sú vo vlastníctve obce 

H.Zalužany niektoré v našom k.ú., niektoré v k.ú. Sušany. Jednu parcelu vlastní SPF. Len 2 

pozemky v našom k.ú. sú použiteľné – vedľa školy.... Na tých dvoch pozemkoch, som mal 

zámer postaviť 2 bytové domy stredného štandardu. Tento zámer však  nebol OZ schválený.  

Tieto dva pozemky sú však z rôznych hľadísk najvhodnejšie  výstavbu verejno-prospešných 

budov. Či už bytovky, domov dôchodcov, telocvičňu a podobne.   

Preto si obec tieto pozemky nechá v rezerve na takéto účely a na individuálnu bytovú výstavbu 

ich nepredá...“.  

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

Ing.Milan Markotán – pripomenul, že  zaslal sťažnosť za cestu na salaš. 

Starosta – „žiadna sťažnosť oficiálne neprišla. Nejaký váš list sme po čase našli pri overení 

zápisnice, ale sťažnosti je potrebné posielať poštou, alebo do podateľne...Nič menej, čo sa týka 

cesty na salaš hovorili sme, že chceme niečo robiť s tou cestou. Sme dohodnutí so správou ciest, 

že v najhoršej časti, po odstránení kríkov, vyčistíme a prehĺbime rigoly a tým zabránime 

zaplavovaniu cesty a okolitých polí“. 

 

15.) Záver 
     

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

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

naplánované na 21.7.2018. 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Vladimír Ďalog 

Ing.Radovan Vargic       

 

 

                 Ing. Branislav Nociar 

                                                               starosta obce    
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                      Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

                Uznesenie č. 2 / 2018 (19/2014 -2018) 
 

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

18.05.2018 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch 

Obecné zastupiteľstvo : 

A/ Berie na vedomie : 
 

          1.  Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.02.2018. 

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

     3.  Interpelácie poslancov. 

4.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017. 

    (Príloha č.1 zápisnice) 

 

 

B/ Schvaľuje : 
 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

      

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

 

 

2. 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 v sume 14.946,11 EUR,  

z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

           

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

 

3. Predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany, v 

rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32, 

- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 6.060,54 EUR z 

celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

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

 
4. Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 (príloha č.2) 

 

            Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  
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5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

22.591,63 €. 

 

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

 
 

6. Rozpočtové opatrenie č.1/2018 podľa predloženého návrhu.  

(príloha č.3 zápisnice) 

 

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

 

 

7. Čerpanie RF na nasledovné spoluúčasti pri projektoch: 

- Detské ihrisko – 2.500,-€, 

- Rozšírenie kanalizácie ul. Družstevná 11.000,-€ 

- Oprava domu smútku: 6.500,-€ 

      Spolu čerpanie RF 20.000,-€. 

 

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

 
  

8. Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarske Zalužany na roky 2018-2023  

podľa predloženého návrhu.  

(príloha č.4) 

 

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

 
 

9. Poskytnutie dotácie  na podporu záujmových aktivít detí vo veku 5-15 rokov s trvalým 

pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany, pre Základnú školu s materskou školou Ožďany  

vo výške  733,20,-€. 

 

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

 

 

10. Organizovanie kultúrneho podujatia Hrnčiarske slávnosti – deň obce Hrnčiarske 

Zalužany, obcou Hrnčiarske Zalužany, v dňoch 10.8 -11.8.2018. 

 

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

 

 

11. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2018: „Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania - L4“, na 

budovu materskej školy (názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy 

Materskej školy Hrnčiarske Zalužany) vo výške 163.983,-Eur. 

OZ zároveň schvaľuje  spoluúčasť obce na financovaní projektu vo výške 5 % z 

oprávnených nákladov projektu vo výške 8.631,44,-Eur. 
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 Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  

 

12. Pokračovanie v budovaní rozširovania kanalizácie v obci a súhlasí s vypracovaním 

projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ako aj pre stavebné povolenie  na 

projekt: „ Hrnčiarske  Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul.Nová.  

 

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

 

 

13. Rozpočtové opatrenie č.2/2018 (náklady na projektovú dokumentáciu na kanalizáciu 

ul. Nová) podľa predloženého návrhu . 

(príloha č.5 zápisnice) 

 

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

 

14. Kúpu pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, novovytvorená 

parcela podľa GP 48109622-18/2018 p.č.344/2, druh pozemku zastavaná plocha, o 

výmere 34 m2, od vlastníkov Júliusa Kurjana a Drahoslavy Kurjanovej, bytom 

Hrnčiarske Zalužany č. 31, za kúpnu cenu:  34,-€. Náklady na prevod znáša kupujúci. 

 

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

 

 

C/ Konštatuje : 
 

1. Že starosta obce odovzdal do podateľne obce dňa 28.3.2018 jeho Oznámenie    

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2017, ktoré bolo na 

zasadnutí OZ odovzdané komisii na  ochranu verejného záujmu. 

 

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

 

 

 

D/ Ruší : 

 

 1.  Časť uznesenia č. 1/2018:  bod B/12. 

 
        Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  
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Obecné zastupiteľstvo pre Obecný podnik služieb Hrnč.Zalužany s.r.o. : 

 

E/ Schvaľuje : 

 

1.  Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany, 

s.r.o. za rok 2017.  

(príloha č.6 zápisnice) 

    

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

 

2.  Tvorbu rezervného fondu spoločnosti Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany, 

s.r.o. vo výške 5% z čistého zisku 840,62€ ,čo predstavuje sumu 42,03 €. 

 

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

 

 

3.  Použitie 30 %  z čistého zisku  spoločnosti Obecný podnik služieb Hrnčiarske 

Zalužany, s.r.o., vytvoreného v roku 2017, t.j. sumy 252,19,- Eur  na  vytváranie nových 

pracovných miest alebo  na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov 

spoločnosti. 

 

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

 

 

 

 

 

    

    

    

                                                              

Ing. Branislav Nociar 

                starosta obce     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


