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        Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  3/2018 (20/2014-2018) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  20.07.2018, 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. 

Radovan Séleš. 

 

Neprítomná: 

Katarína Peržeľová. 

 

Hostia: 

Anna Markotánová, 

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  je prítomných 6, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neprítomná je p.Katarína Peržeľová, ktorá sa ospravedlnila. 

 

      Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

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

Za overovateľov: p.Rastislav Bolha a p.Radovan Séleš. 

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

Hrnčiarske Zalužany 20.07.2018: 

 
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 18.5.2018. 

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

7. Interpelácie poslancov. 

8. Schválenie čerpania rezervného fondu. 

9. Schválenie rozpočtového opatrenia. 

10. Určenie počtu poslancov  obce Hrnčiarske Zalužany na  volebné obdobie r. 2018 - 2022. 

11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce  Hrnčiarske Zalužany na volebné obdobie r. 

2018 - 2022. 

12. Schválenie VZN č.02/2018 o rozhodovaní o výške príspevku  a spôsobe platby na čiastočnú  

úhradu nákladov  v školách a školských  zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce  

Hrnčiarske Zalužany. 

13. Prerokovanie žiadostí. 

14. Rôzne. 

15. Diskusia. 

16. Záver. 

 

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

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“. 

 

5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa  18.05.2018  

 
„Bod  B/2-3 – schválené predloženie žiadostí o NFP na zberný dvor a kompostáreň – tieto 

boli predložené, ale už došla aj dožiadačka, kde podľa očakávania požadovalo okrem iného 

územné rozhodnutie a stavebné povolenie, ktoré sa nedali vybaviť bez zmeny nekvalitne 

vypracovanej projektovej dokumentácie. Keďže do uvedeného termínu nám ju nedodali, nebolo 

možné do 10 dní schváliť požadované povolenia, tak sme museli vziať späť obidve žiadosti. 

 

Bod  B/4 – schválený záverečný účet obce za rok 2017 – schválený záverečný účet bol 

zákonne zverejnený. 

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ  
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Bod B/5– schválené použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017  vo výške 

22.591,63 Eur na tvorbu rezervného fondu – uvedená účtovná operácia bola vykonaná a o 

uvedenú sumu sme navýšili RF. 

 

Bod B/6 – schválené rozpočtové opatrenie č.1/2018 – týkalo sa ZŠ, kde bolo potrebné 

použiť normatív z roku 2017 do 31.3.2018 - zmeny boli zapracované do  rozpočtu. 

 

Bod B/7 – schválené čerpanie RF na spoluúčasti pri projektoch vo výške 20.000,- €, (Detské 

ihrisko – 2.500,-€, Rozšírenie kanalizácie ul. Družstevná 11.000,-€, Oprava domu smútku: 

6.500,-€) - zatiaľ bola vyčerpaná čiastočne  len suma spoluúčasti  na kanalizáciu. 
 

Bod B/8 – schválený Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarske Zalužany na 

roky 2018-2023 – zverejnený, zaslaný na VÚC. 

 

Bod B/9 – schválené 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,-€ - oznámené žiadateľovi a uvedená suma im už aj bola 

uhradená. 

 

Bod B/10 – schválené organizovanie kultúrneho podujatia Hrnčiarske slávnosti – deň obce 

Hrnčiarske Zalužany, obcou Hrnčiarske Zalužany, v dňoch 10.8 -11.8.2018 -  oznámené polícii 

spolu s požiadavkou na zabezpečenie bezpečnosti  pre účastníkov podujatia. Prípravy sú v 

plnom prúde, program je už pripravený. V tomto roku budeme mať aj pódium. 

  

Bod B/11 – schválené  podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2018: 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - 

L4“, na budovu materskej školy - žiadosť bola podaná . Už nám prišlo aj rozhodnutie o 

schválení sumy: 160.000,-€, pri spoluúčasti 8.421,06,-€. Je to  o cca 4.000,- € menšia suma, 

ako sme žiadali, ale mali by sme  to zvládnuť. Podklady k zmluve sme zaslali, práce sa začali -

najprv vnútorné: kúrenie (vysprávky, nové svietidlá, oprava elektriny vymaľovanie musí ísť z 

vlastných zdrojov – nie sú to oprávnené náklady z projektu), potom sa bude robiť strecha a 

nakoniec zateplenie.    

 

Bod B/12-13 – Schválené pokračovanie v budovaní rozširovania kanalizácie v obci a s tým 

súvisiace náklady na  vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, 

ako aj pre stavebné povolenie vo výške 1.000,-€ - na projektových dokumentáciách sa už 

pracuje. Po ich vypracovaní budeme potrebovať vyjadrenia dotknutých inštitúcií (cca 15) k 

územnému konaniu. Po vydaní územného rozhodnutia zhruba toľko isto vyjadrení k 

stavebnému povoleniu. Tieto dve povolenia, pri dodržaní všetkých lehôt budeme vybavovať 

cca do konca roka. 

 

Body B/14 – schválená kúpa pozemku pod cestou na ulici Hrabinka od manželov 

Kurjanovcov – vypracovali sme  zmluvnú dokumentáciu, vyplatili kúpnu cenu, podali návrh 

na vklad. Kataster už vykonal aj prevod, takže uvedený pozemok už máme vysporiadaný. 

 

OPOS 

Body E1-E3 – schválenie riadnej účtovnej uzávierky, vytvorenie rezervného fondu  a 

použitie  30 % zisku na vytvorenie nových pracovných miest – uvedené účtovné operácie 

boli vykonané. 
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„ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.5.2018 boli splnené.“ 

 

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

 
a)  Kúpa majetku: 
 

Základná škola: - školské lavice 10 ks - 669,- €; 

                           - školské stoličky 20 ks – 720,-€; 

                           - lavičky 2 ks  do areálu školy - 89,80 €; 

Obecný úrad: - stoly do novej miestnosti pri espresse 10 ks rozmer 80x80-791,-€; 

                       - kúpa pozemku od Kurjana 34,- €. 

Všetko v rámci schváleného rozpočtu. 

 

b) Žiadosti o dotácie: 

 

b/1 Schválené: 

Najprv k tým, o schválení ktorých už máte informáciu -  v akom sme štádiu: 

 

-Kanalizácia ul.Družstevná:  - bola schválená vo výške 145.000,-€, so spoluúčasťou  

7.631,58,-€).  Zmluva o dotácii je podpísaná, hlavná vetva urobená, už sa z dotácie majú urobiť 

len betónovanie a asfaltovanie ryhy v  ceste.  

 

- Hasičská zbrojnica  -  schválená suma 30.000,-€, (spoluúčasť by mala byť vo výške 3.500€). 

Vykonali sme verejné obstarávanie, ktoré sme poslali na kontrolu na ministerstvo. Kontrola 

nám odsúhlasila VO a poslali nám zmluvu o dotácii, ktorá bola podpísaná 10.7.2018. Teraz by 

nám mali do 30. dní poslať na účet peniaze a následne sa môže  začať robiť. Predtým však 

musíme mať od stavebného úradu povolenie na realizáciu, ktoré sme kvôli nevlastneniu 

pozemkov museli rozdeliť na stavebné úpravy budovy a ohlásenie drobných stavieb na vodu, 

kanalizáciu, plyn.   

 

- Miestne komunikácie - schválená suma 99.183,01 Eur –  spomínal som na minulom OZ, že 

sme požiadali o zmenu zmluvy o dotácii zo zálohovej platby na refundačnú. Doteraz nemáme 

odpoveď. Po predpokladanej zmene  zmluvy o dotácii urobíme výber dodávateľa bankových 

služieb a môžeme pristúpiť k realizácii diela, dúfam, že sa to podarí ešte v tomto roku. 

 

 - Detské ihrisko -  žiadanú suma 11.500,-€ - schválené 8.000,-€ -  vzhľadom k tomu, že nám 

schválili sumu nižšiu ako sme požadovali nás požiadali o úpravcu rozpočtu. Túto zmenu sme 

vykonali ihneď po oznámení (6.6.2018) a čakáme na výsledok kontroly zmeneného rozpočtu. 

 

Schválené nové: 

 

- Rekonštrukcia obecného úradu – z balíka 1 mil. € pre okres Poltár, ktorý rozdelila vláda na 

výjazdovom zasadnutí vo Fiľakove, sa nám podarilo získať 45.000,-€ - z tejto sumy by sme 

chceli vymeniť všetky doteraz nevymenené okná a dvere na tejto budove. 

- Energetická účinnosť MŠ –  už spomínané v predchádzajúcom bode. Schválená suma 

160.000,-€. 
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 -   Protipovodňový vozík (12.000,-€) - cca pred 2 rokmi sme žiadali MV o protipovodňový 

vozík pre potreby hasičov. Tento nám bol odovzdaný do zápožičky na 4 roky následne prejde 

do majetku obce. 

 

Záver – na tento rok už máme schválených 6 dotácií na investície vo výške 487.183,01 €. 

To, že sa nám takto darí nie je náhoda, ale je to výsledok maximálnej snahy o  rozvoj obce. 

Chcem sa poďakovať aj Vám naši poslanci za ústretovosť a podporu tejto našej snahy. Taktiež 

zamestnancom obce, pre ktorých je každá dotácia prácou navyše a roboty okolo každej z nich 

je naozaj veľa. Ešte raz vďaka. 

  

c) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 
Keďže najvýhodnejší program §54 zákona o službách zamestnanosti pre obce zatiaľ nefunguje, 

snažíme sa využívať iné programy a čiastočné zamestnávanie nezamestnaných na dohodu. 

Doteraz sme  zamestnali: 

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

                 - Vojtech Oláh st.  - od 1.6.2018 do 28.2.2019  

O tom som Vás už informoval. 

 

 - V MŠ skončila zamestnanie cez projekt sl. Pavlenková a taktiež nový učiteľ p. Hanula sa 

neosvedčil. Za nich sme museli nájsť náhradu.. Príjmeme cez zvýhodnené programy  dve 

zamestnankyne: 

  - Kristínu Likavcovú (Cesta na trh práce) – 27.8.2018-31.8.2019; 

  - Teréziu Kantorovú (Praxou k zamestnaniu) – 1.10.2018-30.6.2019 

Tým by sme mali mať z pohľadu počtu učiteliek v MŠ optimálny stav. 

 - Pre potreby OcÚ sme prijali cez dobrovoľnícku činnosť  (½ úväzok plne hradený z 

UPSVaR-u) p. Petra Bolhu ml. od 1.7.2018 - 31.12.2018. 

 

 - ZŠ – vzhľadom k rastúcemu počtu žiakov pristupujeme aj tu k optimalizácii počtu učiteliek 

a ideme prijať od 1.9.2018 p. Mgr. Janu Vrbiňákovú, zatiaľ na dobu určitú do 31.8.2019. 

Tu to nebude cez zvýhodnený program, ale zo zdrojov z normatívu. 

 

d) Pamätník padlým: 

Už sme sfinalizovali vizuál a jeho umiestnenie do parku,  s tým, že výkopové práce vykonajú 

zamestnanci obce, murárske pracovníci OPOS-u  a dodávku telesa pamätníka firma Novogránit 

Lučenec. Odhalenie  plánujeme na 100. výročie ukončenie 1. svetovej vojny 11.11.2018. 

 

e) OPOS: 

Máme veľa ponúk na zákazky, ale snažíme sa uprednostniť našich občanov a potreby obce. 

Doteraz robili na zákazkach  u P.Machavu, p. Filkovej, J.Babaríka. Subdodávku pri našej 

kanalizácii, ako aj pri kanalizácii vo Veľkých Zlievciach. 

Potom prejdeme na subdodávky pri investíciách cez dotácie – zateplenie MŠ, domurovanie 

atiky, vysprávky okolo okien; OcÚ – vysprávky okolo okien; Zbrojnica – murárske práce. 

Potom sú tu obecné potreby: vymaľovanie dvoch tried v ZŠ, maliarske práce v MŠ, práce na 

pamätníku. Takže na tento rok je toho naozaj dosť a existencia takéhoto podniku má v našich 

podmienkach opodstatnenie“. 

 

 

Interpelácie poslancov z minulého OZ: 

 

a) V.Ďalog – jamy na ceste na ulici Záhradnej – dosypali sme  štrk. 
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b) R.Bolha – stĺpik na  vodu  v cintoríne – spevnili sme ho, už by sa nemal kývať. 

c)  Ing. Kováčová -  signál O2 – vyriešené manuálnou zmenou siete na sieť T-COM, čo si musí 

každý zákazník urobiť vo vlastnom telefóne. 

- hnedá voda – prepoj Málinec: Veólia si uvedomuje tento problém, ale sú s tým späté vysoké 

investičné náklady. Bolo dohodnuté osobné rokovanie, kde sa dozviem viac a následne vás 

budem informovať. 

d) Ing. R.Vargic – stavebné pozemky: pripravil som  návrh na odkup určitých pozemkov, 

ktoré by sme mohli odkúpiť a použiť ako stavebné, do rozhodnutia a realizácie komplexného  

vyriešenia tohto problému (v ďalšom volebnom období)  – viac v bode rôzne.  

 

 „ OZ berie na vedomie  správu o činnosti obecného úradu “. 

 

7.)  Interpelácie poslancov 

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

 

O slovo sa prihlásil poslanec OZ pán Vladimír Ďalog- pred časom sme schvaľovali kúpu 

kultúrneho domu od Vojtekovcov – čo je s tou kúpou, oddialilo sa to. 

 

Starosta obce  - oddialilo sa to – PPA teraz rozhoduje o poskytnutí týchto dotácii. Čakáme či 

príde pozitívne či negatívne stanovisko. Ak nám schvália dotáciu tak kultúrny dom odkúpime. 

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

 

O slovo sa ďalej prihlásil poslanec OZ  Ing.Milan Markotán- počas veľkých dažďov prišla 

veľká voda od salaša, zase našu ulicu- Družstevnú zatápalo . Museli sme robiť hrádzu –je 

potrebné to riešiť. Ani iným by sa nepáčilo keby im tiekli kubíky vody do dvora. 

 

Starosta  mu odpovedal – máme toho veľa , budeme to riešiť najskôr ako sa len bude dať. 

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

 

Poslanec OZ Ing.Milan Markotán – kaplnka je vysvätená a oltár je už 4 roky na obecnom 

úrade. 

 

Starosta – ešte sa neopravil – kým sa nezreštauruje tak nemá význam ho tam premiestňovať. 

Ak by sme ho tam odniesli v takom stave v akom je teraz, tak by sa tam znehodnotil. Čakáme 

na reštaurátora, kedy bude mať čas. 

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

 

Poslanec OZ pán Ing.Radovan Vargic – mal otázku na starostu obce  či sa má pošta naozaj 

zavrieť. 

 

Starosta – Nie - v bode rôzne vám podám presné a podrobné informácie o pošte. 

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

 

Ing.Radovan Vargic poslanec OZ – jedna lampa v časti obce Konopište nesvieti, ako sa 

vychádza von z obce. 

Starosta – je to nahlásené do 7 dní by to mali prísť opraviť. 

-------------------  
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Poslanec OZ pán Radovan Séleš – mal otázku čo sa týka kamerového systému. Nedala by sa 

umiestniť kamera na každý vstup do obce, pri sušičke kamera nie je. Rozšíril by sa kamerový 

systém, prípadne rozmiestniť dve  čo sú blízko seba. 

 

Starosta – kamera je  pri Šamotke. Kamerový systém máme vybudovaný, jeho optimalizáciu  

môžeme riešiť v budúcnosti.  Program beží ďalej, je tam spoluúčasť 25%. Teraz máme veľa 

spoluúčastí pri iných projektoch.....  

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

 

Poslanci dali priestor občianke obce pani Anne Markotánovej, aby v tomto bode predniesla 

svoju pripomienku. 

 

Pani Anna Markotánová – chcela sa vyjadriť ku kaplnke, či by nebolo možné požiadať 

biskupský úrad o finančný príspevok na opravu kaplnky. 

 

Starosta – keď kaplnka prešla do nášho vlastníctva pri ROEP- ke, urobili sme opravu vnútornej 

omietky, odvodnenie,  vymaľovali sme, začali s opravou oltára.... Ale potom cirkev napadla 

naše vlastníctvo kaplnky na katastri –  ktorý zistil, že pri  ROEP-ke urobil chybu a vrátil kaplnku 

do vlastníctva cirkvi. Takže kaplnka nie je majetkom obce a preto obec nemôže žiadať 

o dotáciu. Najlepšie bude ak pán farár požiada o dotáciu biskupský úrad. 

 

„OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“.  

 

8.)   Schválenie čerpania rezervného fondu   

 
Keďže máme informáciu o schválených projektoch, je potrebné schváliť aj ďalšie 

reálne čerpanie RF. 

Pri budove OcÚ nebude žiadna spoluúčasť  a teda nie je potrebné použiť na ňu RF. Čo sa týka 

RF budeme schvaľovať len čerpanie RF na MŠ, lebo v rozpočte je to zahrnuté: v rozpočte je 

zahrnutá suma 12.000,-Eur,  z toho bude spoluúčasť  8.421,06 € a zvyšných 3.578,94€ 

plánujeme použiť na neoprávnené výdavky projektu, ktoré sú nevyhnutné  pre 100% 

fungovanie MŠ ako napr. osvetlenie, oprava elektriny, vymaľovanie niektorých miestností, 

predpríprava na klimatizáciu, výlez na strechu, bleskozvod atď. 

 
Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

„OZ schvaľuje čerpanie RF vo výške 12.000,-€ na spoluúčasť a na ostatné neoprávnené 

výdavky pri realizácii projektu: „Zníženie energetickej účinnosti budovy materskej školy 

Hrnčiarske Zalužany.“ 
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9.) Schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2018 a č. 4/2018  

 
V tomto bode ekonómka obce p.i Cabanová predniesla návrh rozpočtových opatrení 

obce 03/2018 a 04/2018:  

 
RO 3/2018 

Toto RO sa týka tiež schválených dotácií. Aby sme mali rozpočet upravený podľa reálneho 

stavu je potrebné navýšenie príjmov a výdavkov na schválené projekty - Rekonštrukcia 

OcÚ, Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. 
 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

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

 

RO 4/2018 

 

Traktorová kosačka, ktorá bola zakúpená na OU ešte v  roku 2002, v sume 4.957,31 € je už 

totálne nepoužiteľná. Všetky aj veľké  plochy sa kosia malými kosačkami, čo  nám spolu s 

nedostatkom pracovníkov spôsobuje veľké problémy. Preto potrebujeme na obec zakúpiť novú 

traktorovú kosačku. Na základe ponúk z internetu, sme vybrali traktorovú kosačku značky 

Husquarna vo výške 4.690,- €. 

Prečo táto kosačka: je silná a má možnosti, že do budúcna vieme na ňu dokúpiť prídavné 

zariadenia ako napr. pluh, vertikutátor, zametacie zariadenie, vlečku a pod. RO by sme 

schválili na sumu 5.000,- €. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4/2018 podľa predloženého návrhu.(príloha č.2).“ 

 

 

10.) Určenie počtu poslancov obce Hrnčiarske Zalužany na volebné obdobie 

r. 2018 - 2022. 

 
Predseda NRSR určil termín konania tohtoročných komunálnych volieb na deň 10.11.2018. 

Súčasne určil termíny na vykonanie niektorých úkonov. Tými vás nebudem zaťažovať, len tie 

najpodstatnejšie: 
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– do 17.8.2018 určiť počet poslancov, ktorí budú volení do OZ a počet volebných 

obvodov. 

– vytvorenie volebných komisii do 11.9.2018 a prvé zasadnutie  musí byť do 18.9.2018. 

– taktiež podľa  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení musí  obecné zastupiteľstvo 

určiť najneskôr 90 dní pred voľbami rozsah výkonu funkcie starostu /úväzok/ na celé 

funkčné obdobie (do 11.8.2018). 

 

K počtu poslancov: 

Podľa 369/1990 Zb.  sa počet poslancov OZ na celé volebné obdobie určuje podľa počtu 

obyvateľov obce : 

- do 40 obyvateľov – 3 poslanci, 

- od 41 do 500 obyvateľov – 3 až 5 poslancov, 

- od 501 do 1000 obyvateľov – 5 až 7 poslancov, 

- od 1001 do 3000 obyvateľov – 7 až 9 poslancov, 

- od 3001 do 5000 obyvateľov – 9 až 11 poslancov, 

- od 5001 do 10000 obyvateľov – 11 až 13 poslancov, 

- od 10001 do 20000 obyvateľov – 13 až 19 poslancov, 

- od 20001 do 50000 obyvateľov – 19 až 31 poslancov. 

 

Doteraz sme dlhé obdobie mali 7 poslancov, čo sa myslím aj osvedčilo. Napriek tomu nič 

nám nebráni  v tom, aby sme schválili aj iný logicky nepárny počet poslancov v intenciách 

zákona. Čiže 5 alebo 7. 

 

Poslanec OZ pán Vladimír Ďalog –  jeho názor je - čím viac poslancov, tým väčšia demokracia. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
„Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarske Zalužany, v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení, určuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva v  

Hrnčiarskych Zalužanoch pre volebné obdobie   r. 2018-2022  na  7 poslancov. Určuje jeden 

volebný okrsok pre obec Hrnčiarske Zalužany pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018.“ 

 

11.) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Hrnčiarske Zalužany na 

volebné obdobie r. 2018 - 2022 .   

 
Starosta - v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

je  obecnému zastupiteľstvu  vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné 

obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. t.z. úväzok .  V rozsahu napr. 1,0 ;  0,8 ; 0,5 

a podobne. 

Vzhľadom k rozsahu práce, navrhujem určenie výkonu funkcie starostu  našej obce  na ďalšie 

volebné obdobie v plnom rozsahu. 
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Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarske Zalužany,  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, pre volebné obdobie   r. 2018-2022,  určuje 

plný  rozsah výkonu funkcie  starostu obce Hrnčiarske Zalužany  (plný úväzok).“ 

 

 12.) Schválenie VZN č.02/2018 o rozhodovaní o výške príspevku a  spôsobe 

platby  na  čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany  

  

V tomto bode Ing.Agáta Krajlíková,administratívna pracovníčka obce, predniesla návrh na 

VZN č.02/2018 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce H.Zalužany. 

Vo VZN je jediná zmena zvýšenie poplatku za ŠKD  na  3,- Eurá mesačne za 1 dieťa. Doteraz 

bolo v platnosti VZN č.01/2012, ktoré v prípade schválenia nového VZN stratí účinnost. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „ OZ schvaľuje  VZN č.02/2018 o rozhodovaní o výške príspevku a  spôsobe platby  na  

čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej  

pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého návrhu (príloha č.3)“. 

 

 

12.) Prerokovanie žiadostí. 

 

Starosta predniesol prítomným žiadosti, ktoré boli doručené do OZ: 

1. Žiadosť strany Sloboda a Solidarita o umiestnenie stánku strany aj s občerstvením na 

HS 2018. 

Žiadosti o umiestnenie stánkov s bežnými tovarmi na slávnostiach odsúhlasujeme  bežne, 

pričom si za to platia poplatok podľa VZN a o ich umiestnení rozhoduje obec. 

Toto je špecifická žiadosť – jedná sa o propagáciu politickej strany, možno aj kandidáta na 

starostu, resp. na poslanca. 
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Preto sme ju prerokovali aj v kultúrnej komisii – ktorá nemala jednoznačné stanovisko, 

rozhodol som sa, že bude najlepšie, ak o nej rozhodne OZ. 

Pri rozhodovaní majte na zreteli, že: 

– táto akcia je apolitická, 

– dotačne na ňu prispieva aj VÚC, 

– na druhej strane aj to, aby niekto nás neobvinil, že bránime demokracii, resp. že sa 

bojíme konkurencie a podobne.   

Starosta obce- poprosil poslancov o ich názory. 

 

Vladimír Ďalog – podľa jeho názoru by na takomto podujatí nemala žiadna politická strana 

propagandu. Keď to chcú robiť tak na iných miestach nie na našich slávnostiach. 

 

Ing.Milan Markotán – nech si zaplatia miesto inokedy - počas predvolebnej kampane a nech 

sa prezentujú.  

 

Radovan Séleš – pokiaľ by podávali len jedlo tak by s tým súhlasil. 

 

Rastislav Bolha – mne by to nevadilo. 

 

O slovo sa v tomto bode prihlásili aj prítomní občania , ktorým poslanci umožnili  vyjadriť sa . 

 

Pani Anna Markotánová – ľudia sú politikou už aj tak dosť zaťažení v médiách, potrebujú sa 

na takomto podujatí zabaviť, uvoľniť a odviazať. 

 

Pán Marek Potocký – politická propagácia na takomto podujatí nemá čo robiť, pokazilo by to 

dojem z celých slávností. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 0 

Proti: 4 

Zdržal sa: 2 

 

„OZ neschvaľuje umiestnenie stánku strany SAS na  Hrnčiarskych slávnostiach dňa 

10.8.2018.“ 

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

2.  Žiadosť Okresného súdu Banská Bystrica o predloženie  uznesenia OZ o zrušení 

drobnej prevádzkárne : 

 

MNV H.Zalužany ešte v r. 1986 zapísal do obchodného registra  drobnú prevádzkáreň s 

predmetom činnosti letné kúpalisko. Keďže MNV neexistuje, ako aj prevádzkáreň je už dávno 

zrušená, požiadal nás tento súd o predloženie  uznesenia o zrušení tejto drobnej prevádzkárne. 

Keďže z minulosti sme nič také nenašli mali by sme ho schváliť  dnes. 
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Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje zrušenie drobnej prevádzkárne  zapísanej v obchodnom registri pod 

označením „Miestny národný výbor – Hrnčiarske Zalužany“ ako drobná prevádzkáreň. 

Kompetencie a majetok drobných prevádzkární  pri Miestnom národnom výbore  Hrnčiarske 

Zalužany prešli na obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, IČO: 

00318795“. 

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

 

3. Žiadosť Ivana Markotána o dokup novovytvorenej parcely č. 195/62 

 

Menovaný chce odkúpiť necelú  ½ z parcely 195/1 – pôvodne chcel odkúpiť celú, ale obdobnú 

kúpu sme v minulosti z dôvodu prehľadnosti križovatky neodsúhlasili p. Hraňovej.   Preto som 

mu odporučil odkúpenie len  zadnej polovice smerom k  p.Málikovi. Túto časť nechcú 

oplocovať, bude im slúžiť k bočnému vstupu na pozemok, prípadne na parkovanie áut. Ak je 

vôľa predať uvedený pozemok žiadateľom je potrebné schváliť prebytočnosť tohto majetku z 

pohľadu obce, formu predaja, ako aj samotný predaj. 

 

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

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

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

 

Starosta dal priestor poslancom na ich návrhy.  

 

Ing.A.Kováčová -  pozemok je  na križovatke, len aby tam nevysadili tuje a križovatka potom 

bude neprehľadná. Na tom pozemku možno vedie aj vodovod, aby sme potom nemali nejaké 

problémy.  

 

Starosta – ani na okolitých pozemkoch nemáme vecné bremeno, teraz by sme to zbytočne 

komplikovali. Ak to bude potrebné v budúcnosti tak to budeme riešiť aj s ostatnými vlastníkmi 

pozemkov.  Kupovaná časť  nie je v križovatke  – predná časť ostane v majetku obce. 

Vladimír Ďalog – ja som za to, aby sme pozemok pánovi Ivanovi Markotánovi predali. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje prebytočnosť nehnuteľného majetku -  pozemku:  parcela CKN, p.č. 195/62, 

o výmere  66 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, druh pozemku: zastavaná 

plocha. “ 
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Forma: 

 

Starosta – mohli ba sme to schváliť ako priľahlý pozemok k nehnuteľnosti, teda podľa§ 

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

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje formu predaja nehnuteľnosti -  parcely CKN p. č. 195/62, nachádzajúcej sa 

v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, druh pozemku: zastavaná plocha,  o výmere  66 m2, podľa  § 9a, 

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

 

Predaj/cena : 

 

Starosta - obdobné parcely sme predávali za cenu  1,25€ za 1m2 (p.Málik,p.Balážová). 

Samozrejme je tu možnosť navrhnúť inú cenu. 

 

Vladimír Ďalog –  mali sme zvýšiť skôr predajnú cenu. Teraz už predajme za rovnakú cenu 

ako sme dali ostatným. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hrnčiarske 

Zalužany, novovytvorená parcela CKN č. 195/62 podľa GP č.  48109622-56/2018, zastavaná  

plocha, o výmere 66 m2  pánovi Ivanovi Markotánovi  bytom č. 10, 980 12 Hrnčiarske 

Zalužany, v podiele 1/1, za cenu: 1,25,-€/m2, t.j. celkom za 82,50€. Náklady na vypracovanie 

zmluvnej dokumentácie a prevod znáša kupujúci“. 
 

14.  Rôzne: 

 
1. Odkup parcely EKN  198/1 nachádzajúcej sa v parku od p. Márie Talánovej 

 

Na rohu parku pri kostole vlastnila parcelu EKN 198/1 o výmere 56 m2 p. Mária Talánová 

(Pepenkove). Na tejto  parcele postavila Slovenská distribučná kiosk. Zároveň z tejto parcely 

odčlenili 2 časti – kiosk a okolie o výmere 16 m2. Teda z pôvodnej parcely  zostalo 40 m2, 

ktoré chceme kúpiť, v rámci vysporiadavania pozemkov v parkoch. Predbežne je dohodnutá 

kúpna cena 1€/m2 + náklady na prevod znáša kupujúci. 

 

Vladimír Ďalog – okolité parcely vlastní obec. 
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Starosta - zatiaľ nie, pred časom sme požiadali o odkup SPF, zatiaľ nemáme odpoveď. 

V tomto bode bolo prítomných len 5 poslancov, Ing.Milan Markotán nebol prítomný na 

rokovaní počas tohto bodu.  

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje kúpu parcely EKN č.198/1, nachádzajúcej sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, 

zapísanej na LV č.114, o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, od  Márie 

Talánovej r. Markotánovej, bytom č.154, 980 12 Hrnčiarske Zalužany. Kúpna cena bola 

stanovená dohodou vo výške 1€/m2, t.j. celkom za 40€. Náklady na vypracovanie zmluvnej 

dokumentácie, ako aj prevod znáša kupujúci“. 

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

 

2.  Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou v časti Kederka. 

 

Starosta - snažíme sa pokračovať aj v postupnom vysporiadavaní pozemkov pod miestnymi 

komunikáciami. V minulosti sme kúpili parcely od p. Kurjana, Dr.Sýkoru, Slížika. Celkový 

stav vysporiadania je  u nás celkom dobrý za čo patrí poďakovanie aj predchádzajúcim 

vedeniam obce. 

Nevysporiadané sú cesty:  pri J.Bolhovi (S-íčko medzi Záhradnou a Šťavičnou ul.), pešia zóna 

-  ktorých vysporiadanie je kvôli zloženiu vlastníkov  takmer neriešiteľné. 

Najhoršia situácie je na ulici Nad Mlynom, kde je obrovské množstvo drobných parciel – 

pozostatky po vysporiadavaní parciel pod RD. Túto cestu pri teraz platných zákonoch ani  

teoreticky nie je možné vysporiadať. Snáď dôjde k nejakej zmene, lebo nám to bude robiť 

problémy pri prípadnom budovaní kanalizácie, žiadostiach o dotácie a podobne. 

Nevysporiadaná je aj cesta na Kederke ku Garašovcom. Tam sú vlastníkmi okolitých parciel 

Ján Bakša a Ondrej Bakša starší.  Čiže je to riešiteľné a už som k tomu pripravil aj podklady, aj 

som rokoval s dotknutými. 

Po ich odkupe budeme mať celú cestu vysporiadanú až po hranicu katastra. 

 

Starosta dal poslancom k nahliadnutiu geometrický plán.  

 

Vladimír Ďalog – teraz  cesta nemá 8 m  na šírku. 

 

Starosta –  nemá, ale pre prípadnú výstavbu kanalizácie, chodníka, prípadne rekonštrukciu 

cesty  by bolo dobre keby to obec vlastnila. 

Ing.Milan Markotán – treba vykúpiť čo sa dá. 

 

Od tohto bodu prítomných 6 poslancov.  
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Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, 

novovytvorené parcely podľa GP 48109622-44/2018, parcely CKN:  p.č.906/3, druh pozemku 

zastavaná plocha, o výmere 123 m2; p.č. 906/4 druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 

131 m2; p.č.906/5, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 287m2; p.č. 906/6, druh 

pozemku zastavaná plocha, o výmere 225 m2; t.j. celkom 766 m2 - od vlastníkov Ondreja 

Bakšu, bytom Hrnčiarske Zalužany č. 210 a Jána Bakšu bytom Hrnčiarske Zalužany, č.211, 

za kúpnu cenu: 1€/m2, t.j. celkom za 766€. Náklady na prevod znáša kupujúci.“ 

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

 3. Návrh na odkup paciel pre stavebné pozemky: 

Na prijatie rozhodnutia o komplexnom riešení rozvoja obce v oblasti individuálnej  bytovej 

výstavby je okrem chýbajúcich zdrojov a dlhodobosti  riešenia  - nevhodné obdobie, lebo takéto 

rozhodnutia sa nerobia v poslednom roku volebného obdobia. 

Ale záujem o stavebné pozemky v obci je veľký, preto som pripravil návrhy na odkup 

nevyužívaných pozemkov v obci, ktoré by boli vhodné na stavebné pozemky. Okrem nákladov 

na GP, kúpu a prevod, prípadne v niektorých prípadoch na vyňatie z pôdneho fondu (ak to 

chceme robiť my) by sme nemuseli znášať náklady na vybudovanie sietí, lebo všetky sú tam. 

Ak by sme boli úspešní vo všetkých prípadoch – čo nepredpokladám, mohli by sme takto 

postupne pripraviť až 13  stavebných pozemkov: 

 - Kederka  – 7 

 - Nad Mlyn – 3 

 - Družstevná -1 

 - Hlavná - 2 

Kúpa týchto parciel sa bude odvíjať od finančnej situácie obce a samozrejme od ochoty 

dotknutých tieto parcely predať. 

Ing.Milan Markotán – najvýhodnejšie by bolo urobiť stavebné pozemky  v ,,Rovni“ – obec 

má vykúpené 3 ha, urobiť tam ulicu , dotiahnuť vodu- je to lukratívne aj pre cudzích ľudí. 

 

Starosta – bolo by to nákladnejšie – výkup pozemkov – siete . V tejto fáze chcem lacnejšie 

riešenie. K dotknutým pozemkom  nie je potrebné budovať siete... 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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„OZ schvaľuje návrh na výkup pozemkov pre stavebné účely. Kúpa každého konkrétneho 

pozemku, po dohodnutí podmienok s predávajúcimi, bude predmetom schvaľovania v OZ.“ 

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

 

4. Pošta PARTNER - informácia 

 

Starosta – „na 21. 5.2018 si pozval GR pošty p. Gálik na informačné stretnutie 28 starostov z 

BB kraja. Tu nás informoval o tom, že SP dosiahla v r.2017 nízky zisk a zrejme  v r.2018 pôjde 

do straty. 

Majú 1500 pobočiek z ktorých je 80 % stratových. Z nich vytipovali v rámci SR  325 pobočiek, 

ktoré ponúknu do programu partner resp. ak sa nenájde záujemca (obec, CBA, COOP jednota) 

tak ich zrejme zrušia. Výber bol podľa nich podľa  objektívnych ekonomických kritérií  – počet 

úkonov, tržby, predaj produktov, náklady  a podobne. 

Program Partner by fungoval na báze franchisingu (napr. ako McDonald) : pod hlavičkou Pošty, 

ale prevádzkovateľom by bol iný subjekt. 

Pri takejto zmene by pošta zrejme nefungovala v úplnom rozsahu, ale na 90 % by pokrývala 

doterajšie služby. Bola by zrejme otvorená len do obedu so všetkými podacími službami (balíky, 

listy, inkaso, šeky). Nemuseli by predávať produkty Poštovej banky, ale služby s tým súvisiace 

by vykonávali. Doručovanie zásielok, dôchodkov  by bolo z Oždian. 

Náklady: na energie by znášala obec. Zamestnanec by bol obecný, ale zodpovednosť za 

poskytovanie služieb bude v gescii pošty.  Dodali by nám zariadenie miestností, počítače, 

software, tonery, papier. PSČ by zostalo. Náklady na zamestnanca by nám preplatili, ale 

nevieme v akom rozsahu. 

Z pohľadu občanov by sa takmer nič nestalo. Z pohľadu obce by to bola ďalšia ťarcha, 

ktorú by musela znášať. 

Napriek tomu, ak by k takémuto niečomu došlo obec je ochotná si to zobrať na svoje plecia, 

aby zachovala túto službu pre občanov. 

Záver rokovania bol taký, že kedy by sa mal začať tento proces nie je známe, že sa nám ozvú. 

Tento program už funguje dlhšie: napr. v Zlatne tak ako tu všetku vinu a zodpovednosť váľali 

na starostku – táto prijala tento program a dnes si to pochvaľujú.  

Záver: vyvíjam aktivity k tomu, aby pošta zostala v tejto forme v akej je. Ak sa to 

nepodarí, som pripravený prebrať toto bremeno na obec – samozrejme po vašom 

odsúhlasení. 

Toľko fakty, ktoré keď už viete a  verím, že budete o tom korektne  informovať aj občanov. 

Lebo  toľko hlúpostí a histérie – samozrejme smerujúcej proti mne som ešte okrem bioplynky 

nezažil. 

Prosím, nezneužívajte túto tému v politickom boji, pretože ak niekto vedome klame tak ohovára 

a to je trestateľné. Vydržím veľa, ale aj moja trpezlivosť má svoje hranice....“ 

 

15. Diskusia 

 
V tomto bode dal starosta obce priestor prítomným na ich otázky : 

 

O slovo sa prihlásila Ing.Andrea Kováčová – chcela by vedieť čo obsahuje hasičský vozík – 

aké vybavenie. 

 

Starosta – elektrocentrála, plávajúce  čerpadlo, kalové čerpadlo, vaky na vytvorenie priehrady, 

náradie a podobne. 
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16.) Záver 
     

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

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

naplánované na 19.10.2018. 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Rastislav Bolha 

Radovan Séleš       

 

 

 

 

                 Ing. Branislav Nociar 

                                                               starosta obce    
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                      Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

                Uznesenie č. 3 / 2018 ( 20/2014 -2018) 
 

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

20.7.2018 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 18.05.2018. 

     2.  Správu o činnosti obecného úradu  od posledného zasadnutia OZ 

3.  Interpelácie poslancov 

 

B/ Schvaľuje : 
 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

      

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

 

 

2. Prebytočnosť nehnuteľného majetku -  pozemku:  parcela CKN, p.č. 195/62, o výmere  

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

plocha.  

 

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

            
 

3. Formu predaja nehnuteľnosti -  parcely CKN p. č. 195/62, nachádzajúcej sa v k.ú. 

Hrnčiarske Zalužany, druh pozemku: zastavaná plocha,  o výmere  66 m2, podľa  § 

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

 

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

 

 

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

novovytvorená parcela CKN č. 195/62 podľa GP č.  48109622-56/2018, zastavaná  

plocha, o výmere 66 m2  pánovi Ivanovi Markotánovi  bytom č. 10, 980 12 Hrnčiarske 

Zalužany, v podiele 1/1, za cenu: 1,25,-€/m2, t.j. celkom za 82,50€. Náklady na 

vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod znáša kupujúci. 

 

            Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  
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5. Čerpanie RF vo výške 12.000,-€ na spoluúčasť a na ostatné neoprávnené výdavky pri 

realizácii projektu: „Zníženie energetickej účinnosti budovy materskej školy 

Hrnčiarske Zalužany. 

 

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

 

 

6. Rozpočtové opatrenie č.3/2018 podľa predloženého návrhu. (príloha č.1). 

 

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

 

 
7. Rozpočtové opatrenie č.4/2018 podľa predloženého návrhu.(príloha č.2) 

 

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

 

8. VZN č.02/2018 o rozhodovaní o výške príspevku a  spôsobe platby  na  čiastočnú 

úhradu nákladov  v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti 

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

 

 

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

 
  

9. Kúpu parcely EKN č.198/1, nachádzajúcej sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, zapísanej 

na LV č.114, o výmere 40 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, od  Márie Talánovej 

r. Markotánovej, bytom č.154, 980 12 Hrnčiarske Zalužany. Kúpna cena bola 

stanovená dohodou vo výške 1€/m2, t.j. celkom za 40€. Náklady na vypracovanie 

zmluvnej dokumentácie, ako aj prevod znáša kupujúci. 

 

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

 
 

10. Kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, novovytvorené 

parcely podľa GP 48109622-44/2018, parcely CKN:  p.č.906/3, druh pozemku 

zastavaná plocha, o výmere 123 m2; p.č. 906/4 druh pozemku zastavaná plocha, o 

výmere 131 m2; p.č.906/5, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 287m2; p.č. 

906/6, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 225 m2; t.j. celkom 766 m2 - od 

vlastníkov Ondreja Bakšu, bytom Hrnčiarske Zalužany č. 210 a Jána Bakšu bytom 

Hrnčiarske Zalužany, č.211, za kúpnu cenu: 1€/m2, t.j. celkom za 766€. Náklady na 

prevod znáša kupujúci. 

 

            Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  
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11. OZ schvaľuje návrh na výkup pozemkov pre stavebné účely. Kúpa každého 

konkrétneho pozemku, po dohodnutí podmienok s predávajúcimi, bude predmetom 

schvaľovania v OZ. 

 

   

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

 

 

12. Zrušenie drobnej prevádzkárne  zapísanej v obchodnom registri pod označením 

„Miestny národný výbor – Hrnčiarske Zalužany“ ako drobná prevádzkáreň. 

Kompetencie a majetok drobných prevádzkární  pri Miestnom národnom výbore  

Hrnčiarske Zalužany prešli na obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 

Hrnčiarske Zalužany, IČO: 00318795.  

 

 

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

 

 

C/ Neschvaľuje : 
 

1.Umiestnenie stánku strany SAS na  Hrnčiarskych slávnostiach dňa 10.8.2018. 

 

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

 

 

D/ Určuje : 

 
1. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarske Zalužany, v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,    určuje počet poslancov Obecného 

zastupiteľstva v  Hrnčiarskych Zalužanoch pre volebné obdobie   r. 2018-22  na  7 

poslancov. Určuje jeden volebný okrsok pre obec Hrnčiarske Zalužany pre Voľby do 

orgánov samosprávy obcí 2018. 

 

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

 

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarske Zalužany,  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, pre volebné obdobie   r. 2018-

2022,  určuje plný  rozsah výkonu funkcie  starostu obce Hrnčiarske Zalužany  (plný 

úväzok). 

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

 

    

    

                                                              

Ing. Branislav Nociar 

                starosta obce     


