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        Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  4/2018 (21/2014-2018) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  12.10.2018, o 17,30 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, 

Radovan Séleš  

Ing. Radovan Vargic, 

 

Neprítomní: 

Katarína Peržeľová, 

Ing.Milan Markotán. 

 

Hostia: 

Ing.Peter Košťálik, 

Mikuláš Kováč, 

Ondrej Melich  

Július Obročník, 

Marek Potocký, 

Mgr.Elena Sélešová, 

Pavel Skýpala. 

 

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  sú prítomní 4 poslanci, (pri prerokovávaní bodu č.14 sa na zasadnutie dostavil  Ing. 

Radovan Vargic, od tohto bodu prítomných 5 poslancov) čo je nadpolovičná väčšina a teda, že 

obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neprítomná je p. Katarína Peržeľová 

a Ing. Milan Markotán, ktorí sa ospravedlnili. 
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Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

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

Za overovateľov: p.Ing.Andreu Kováčovú a p.Vladimíra Ďaloga. 

Starosta obce predniesol prítomným program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Hrnčiarske Zalužany 12.10.2018: 

 

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 20.7.2018. 

6.   Správa o činnosti obecného úradu. 

7.   Zhodnotenie volebného obdobia 2014-2018. 

8.   Schválenie inventarizačných komisií k fyzickej inventúre majetku obce. 

9.   Schválenie čerpania rezervného fondu – detské ihrisko. 

10. Schválenie rozpočtových  opatrení č.5/2018 (MŠ) a 6/2018 (ZŠ). 

11. Schválenie dotácií na rok 2019. 

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: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“. 

 

 

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ  
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5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa  20.07.2018  

 

 

„Body  B/2-4 – schválená prebytočnosť, forma predaja a predaj parcely 195/62 p. Ivanovi 

Markotánovi – na zmluvnej dokumentácii sa pracuje. 

 

Bod  B/5 – schválené čerpanie RF vo výške 12.000,-€ na spoluúčasť a na ostatné neoprávnené 

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

Hrnčiarske Zalužany“ - rekonštrukcia MŠ prebieha a RF je postupne čerpaný. 

 

Body B/ 6-7 – Schválené rozpočtové opatrenia č.3 a 4/2018 - schválené zmeny boli  

zapracované do rozpočtu. Jedno  sa týkalo výdavkov  na MŠ a druhé traktorovej kosačky. 

Výdavky na MŠ sú postupne čerpané,  kosačku nebudeme kupovať máme iný návrh – viac v 

ďalších bodoch. 

 

Bod B/8 – schválené VZN 02/2018 týkajúce sa čiastočnej úhrady nákladov v školských 

zariadeniach (poplatok za družinu) – VZN bolo riadne zverejnené a postupujeme podľa neho. 

 

Body B/10-11  - schválená kúpa pozemku od p. Márie Talánovej v parku a pozemky pod cestou 

na Kederke od Bakšovcov – z časových dôvodov som zatiaľ nevypracoval zmluvnú 

dokumentáciu, zrejme sa to podarí do konca mesiaca. 

 

Bod B/11 - rámcové schválenie výkupu pozemkov na stavebné účely – toto je  dlhodobejšia 

úloha, zatiaľ sme v tejto veci nerokovali. 

 

Bod B/12 – schválenie  zrušenia drobnej prevádzkárne pri MNV – formálna záležitosť-

oznámené príslušnému registrovému súdu. 

 

Bod C/1 – Neschválené umiestnenie stánku strany SAS na Hrnčiarskych slávnostiach 2018 – 

oznámené žiadateľovi. 

 

Body D/1-2 – Určenie počtu poslancov a rozsahu funkcie starostu – zverejnené, oznámené 

príslušným inštitúciám“. 

 

 „ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.7.2018 boli splnené.“ 

 

6.  Správa o činnosti obecného úradu  

 

„a)  Kúpa majetku: 

Stoličky do školskej jedálne 50 ks v cene 949,98 €. 

Digestor do školskej jedálne 99,90 €. 

Interaktívna tabuľa  s montážou ŠKD 1.848,60 €. 

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

b) Žiadosti o dotácie: 

b/1 Schválené: 

Najprv k tým, o schválení ktorých už máte informáciu -  v akom sme štádiu: 
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- Kanalizácia ul. Družstevná: bola schválená vo výške 145.000,-€, so spoluúčasťou  

7.631,58€.  Hlavná vetva je urobená, už sa z dotácie má urobiť len zaasfaltovanie ryhy v  ceste. 

Hoci sme schválili  z vlastných zdrojov sumu na vybudovanie prípojok v ceste (3.500€), malo 

by sa to robiť v interakcii s prípojkami do rodinných domov (RD), preto to zrejme odložíme na 

jarné obdobie (kvôli počasiu). Zistíme, kto by mal reálny záujem o pripojenie, zabezpečíme 

stroj na vykonanie v ceste (prioritne týmto záujemcom) a následne by sa mohli robiť pripojenia 

RD – či už obecným podnikom, alebo zamestnancami obce (ak ich bude dostatok). 

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

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

Tam už máme peniaze na účte, verejné obstarávanie odkontrolované a postupne sa na zbrojnici 

pracuje. Bola urobená plynová prípojka, vymenené okná a dvere, taktiež vráta. Ešte by sa mala 

urobiť strecha, prípojka vody a kanalizačná prípojka. Následne sa budú robiť vnútorné práce – 

kúrenie, zdravotechnika (sprchy, WC), voda a opravy stien. To už budeme robiť v zimnom 

období. 

 

- Miestne komunikácie (schválená suma 99.183,01€) – cesty sú už hotové. PPA nám schválila 

až minulý týždeň  zmenu financovania zo zálohovej na refundačnú platbu. Už máme schválený 

prekleňovací úver v Prima banke, na zaplatenie ceny ( 12M BRIBOR+1 %, poplatok 0,25%). 

Čerpanie malo prebehnúť začiatkom budúceho týždňa. Nasledovať bude žiadosť o platbu voči 

PPA a po jej zadministrovaní by nám mala byť pripísaná na účet dotácia, z ktorej sa úver splatí. 

Lehoty na tieto veci sú okolo  ½ roka, tak uvidíme ako rýchlo sa to podarí. 

   

 - Detské ihrisko -   (žiadaná suma 11.500€ - schválené 8.000€, vysúťažená cena 10.929,48€)   

tam už máme administratívne procesy takmer ukončené (úpravy rozpočtu, verejné 

obstarávanie, podpísanie zmluvy o dotácii), teraz prebieha kontrola verejného obstarávania. Ak 

bude v poriadku, podpíšeme zmluvu s víťazným uchádzačom a do 1 mesiaca by malo byť dielo 

dokončené. Neviem ako dlho bude prebiehať táto kontrola a teda či sa to stihne v tomto roku. 

 

 -   Rekonštrukcia obecného úradu (čiastočná: okná a dvere na budove OcÚ): 

Ako viete schválenú máme sumu 45.000,-€. Z nej vymeníme všetky doteraz nevymenené okná 

a dvere. Táto výmena prebieha teraz a verím, že do konca novembra by mala byť ukončená.     

 

-  Energetická účinnosť MŠ –  dotácia 160.000€, spoluúčasť 8.421,06€, na neoprávnené 

výdavky sme schválili 3.578,94€ (osvetlenie oprava elektriny, vymaľovanie niektorých 

miestností, predpríprava na klimatizáciu, bleskozvod  atď). 

Celé dielo musí byť ukončené  do konca novembra. Už bolo urobené: kúrenie v celej budove, 

výmena okien a dverí (ktoré ešte neboli urobené), teraz prebiehajú práce na streche a zateplení 

budovy. Z vlastných zdrojov sme vymenili svietidlá, opravili elektrinu, urobili prípravu na 

klimatizáciu, vymaľovali niektoré miestnosti. Práce sme sa snažili nastaviť tak, aby žiaci 

nastúpili do MŠ ihneď po prázdninách  - 3.9.2018, čo sa aj podarilo a zároveň, aby v čo 

najmenšom rozsahu došlo k prerušeniu vyučovacieho procesu. K prerušeniu  došlo len na 3 dni, 

keď sa montovala konštrukcia strechy. Ďalšie zrejme už nebude potrebné.    

 

b/2: Rozpracované 

 

 - Kanalizácia: Rozšírenie ul. Nová -  na niektorom predchádzajúcich OZ sme schválili 

pokračovanie v budovaní kanalizácie. Takže sme začali pripravovať jej rozšírenie na ul. Novej. 

Tam už prebehlo územné konanie, ktoré máme už aj právoplatné. Teraz pracujeme na 

stavebnom povolení, ktoré kvôli tomu že sa rieši verejnou vyhláškou by malo byť dokončené 

do konca roka. 
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Dnes by sme mali schváliť podanie žiadosti na Envirofond, lebo ju musíme podať do konca 

októbra 

 

 - Kultúrny dom (KD):  Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu KD sme prvý krát podávali v 

r.2016. Táto výzva bola zrušená a opätovne vypísaná v r.2017, v ktorom sme podali novú 

žiadosť. 15.8.2018 – sme dostali potvrdenie o registrácii žiadosti. 11.9.2018 výzvu na 

doplnenie, kde sme mali do 5 dní doručiť podrobnejšie rozpracovaný rozpočet víťazného 

dodávateľa. Požadovaný dokument  sa nám podarilo  včas doručiť Pôdohospodárskej platobnej 

agentúre). Toto sú zatiaľ pozitívne informácie, ktoré smerujú k tomu, že v dohľadnej dobe by 

sa malo o tejto žiadosti rozhodnúť. Odhadom do konca tohto roka. 

 

 - Oprava strechy na budove šatní:  cca pred 1 mesiacom bolo školenie za prítomnosti 

zamestnancov úradu vlády k podávaniu žiadostí z regionálneho príspevku vlády na projekty 

súvisiace s akčným plánom rozvoja okresu. 

Na tomto stretnutí nás okrem iného informovali o tom, že zo sumy regionálneho príspevku z 

r.2016 sa zvýšilo 244 tis.€, ktoré je ešte možné dočerpať na obecné projekty, ktoré sa stihnú 

dokončiť do konca roka, inak zdroje prepadnú. 

Na základe toho som pripravil 2 žiadosti: na dom smútku (strecha, okná – 13.800€) a na budovu 

TJ (strecha, okná: 13.100€). Podobné žiadosti podávali aj iné obce. V deň rokovania výboru 

pre rozvoj okresu, na ktorom sme mali rozhodovať o schválení  jednotlivých žiadostí, nám bolo 

oznámené, že suma na rozdelenie sa zmenila na cca 35.000€. S tým, že schválené žiadosti by 

mali presahovať miestny záujem. Podporené boli len 3 projekty z okresu a nám s podarilo 

získať 6.000,-€ na zateplenie a opravu strechy na šatniach TJ. Tento projekt presahuje úzko 

lokálny charakter, keďže u nás hrajú aj deti zo Sušian a Hrnčiarskej Vsi. 

Táto žiadosť by mala byť schválená, len by sme mali schváliť podanie tejto žiadosti  a dopadu 

na rozpočet. 

   

- Obecný podnik služieb (ďalej OPOS): čo sa týka ich činnosti máme veľa zákaziek. Od 

občanov, subdodávky pri našich projektoch (MŠ, zbrojnica, obecný úrad), ako aj práce na 

pamätníku padlým. Čiže opodstatnenie takejto spoločnosti sa v praxi jasne preukázalo. 

Ako viete, tento podnik je zatiaľ jediný v okrese a chceme ho rozvíjať. Ešte v minulom roku 

sme podávali žiadosť o regionálny príspevok na nákup techniky a vybavenia. Po viacnásobnej 

zmene metodiky a prepracovávaní tejto žiadosti mi bolo v stredu z úradu vlády oznámené, že 

naša žiadosť prešla bez korekcie cez protimonopolný úrad a teda, že bude s najväčšou 

pravdepodobnosťou vládou schválená. My by sme mali schváliť za (OPOS) prijatie tejto 

dotácie  - v bode rôzne.  

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

c)  Pamätník padlým: 

Určite ste si všimli, že sme pokročili aj s prácami na pamätníku. Chodníky sú už takmer   

dokončené, vykonali sme úpravy zelene. Inštalácia telesa by mala prebehnúť koncom októbra. 

Odhalenie  plánujeme na 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny 11.11.2018, o 11.00 hodine. 

Máme prísľub účasti vojenského kaplána a pravdepodobne aj čestnej stráže. Chceli by sme po 

akte odhalenia urobiť v spolupráci s SZPB aj občerstvenie pre prítomných. 

  

d) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 
Keďže došlo k obnoveniu programu Cesta na trh práce (opatrenie 2) §54, požiadali sme 

UPSVaR o schválenie 4 zamestnancov na ročné obdobie. Schválené nám bolo len jedno 

pracovné miesto, s tým aby sme uprednostňovali znevýhodnených uchádzačov nad 50 rokov 

a tých ktorí sú nezamestnaní dlhšie ako 1 rok. 
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Prijali sme teda Pavla Šusteka na obdobie od 1.10.2018-30.9.2019. Podmienky sú tam 

nezmenené 95 % platí úrad, 5% obec. 

Keďže ešte všetky zdroje na tento program neboli rozdelené v tomto mesiaci sme opäť požiadali  

o 4 pracovné miesta. Uvidíme ako to dopadne. 

 

e) Iné: 

- v tomto týždni bol viacnásobne realizovaný odchyt túlavých psov; 

- v areáli MŠ upravujeme tuje, aby po rekonštrukcii MŠ netienili až tak budove; 

- kontrola ambulancií pracovníkmi  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva: na základe 

tejto kontroly musíme obidve ambulancie vybaviť ďalším drezom  s umývadlom na vylievanie, 

dekontamináciu a umývanie pomôcok na odber biologického materiálu. Ako aj toalety 

dovybaviť prívodom teplej vody. Toto musíme spraviť do konca februára 2019“. 

 

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

 

7.)   Zhodnotenie volebného obdobia 2014-2018   

 

Vykonané činnosti: 
 

ROK 2015 

 

Z vlastných zdrojov: 

- oprava cesty na ulici Rad (kanalizačná ryha), 

- oprava chodníka na ulici Hrnčiarskej, 

- kúpa kultúrneho domu – zaplatená 1 splátka,  

- sfunkčnili sme toalety v dome smútku, 

- oprava strechy na budove obecného úradu, 

- čiastočná likvidácia čiernej skládky pri Harasti, 

- oprava a vymaľovanie ambulancii a sály v budove OcÚ, 

- oprava multifunkčného ihriska. 

Pomoc: pri oprave strechy kostola. 

 

Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 

Spolu 11 dočasných  zamestnancov.  

Na  zamestnávanie sme na tento rok získali zdroje vo výške 35.655,84,-€  

 

Iné: založenie DHZ, stočné – zmluvy. 

 

Z dotácii: 

- ENVIROFOND – Intenzifikácia ČOV – 133.372,02€, 

- BBSK – Hrnčiarske slávnosti 1.000,-€, 

- Min.vnútra - Prevencia kriminality  - kamerový systém – 2.000,-€. 

Spolu: 136.372,02 Eur 

 

Získané zdroje celkom (dotácie+ zamestnávanie):  

136 372,02 ,- € + 35 655,84,-€  = 172.027,86 € 

---------------------- 
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ROK 2016 

Z vlastných zdrojov: 

Opravy a rekonštrukcie: 

- výmena  2 vonkajších dverí a okna na budove TJ, 

- vyrobili sme si 12 ks vianočného osvetlenia, 

- v budove OÚ sme urobili kuchynku, zakúpili kuchynskú linku, 

- vybudovali sme  35 kanalizačných prípojok; 

- zafinancovali sme spoluúčasť na rozšírení kapacity MŠ (2.368€) + nákup vybavenia k 

rozšíreniu MŠ (3.725,92€)       

  + dovybavenie kuchyne, 

 - oprava vchodu a chodníka v MŠ; 

 - začatie opráv domu smútku  (3xdvere a okno) 

 - opravy  miestností vedľa pošty, 

 - kúpa dverí do veľkej zasadačky (espresso)  

 - spoluúčasť pri rekonštrukcii verejného osvetlenia(4.722,56€), 

 - opravy odkvapov, atík  a kúpa nových odkvapov (MŠ) 

 

Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 

Spolu 12 dočasných  zamestnancov.  

Na  zamestnávanie sme na tento rok získali zdroje vo výške:29.711,-€ 

 

Iné činnosti: 

- Vysporiadavanie pozemkov parkoch: 

– SPF – žiadosť o dokup 197/1 (720m2), 125(267m2) , 140/1 (163 m2), a 112 (169m2) 

– odkup – Bukovský, Vojteková(fontána) – p.č.160 (259m2), 161 (327m2)   

– bezodplatný prevod:  Repkovci – p.č. 202/1(115m2), 206/2(186 m2) 

                                              Sýkorovci – p.č. 177(224m2), 178(324m2) 

Vysporiadané celkom  1.435 m2, v riešení SPF 1.319 m2. 

 

- Odkup iných pozemkov: 

– MUDr. Sýkora – pod cestou – 192 m2 (p.č. 113/5),  

– Slížik – obecný chodník  26 m2 (474/2)  

– Parobek, Kemeníková – vedľa školy 861m2 (1017/7)  

Nákupy pozemkov spolu  1.079 m2. 

 

 

Z dotácii: 

– BBSK  - H.Slávnosti 1500,-€ 

– Dobrovoľná požiarna ochrana – pre DHZ:  700,-€ 

– Úrad vlády: Rozšírenie kapacity MŠ  45.000,-€ 

– MH: Rekonštrukcia verejného osvetlenia: 89.722,46,-€ 

Spolu: 136.922,46 € 

 

Získané zdroje celkom (dotácie+ zamestnávanie): 136 922,46 € + 29.711 € =166.633,46 € 

 

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

 

ROK 2017 

 

Z vlastných zdrojov: 
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Opravy a rekonštrukcie: 

– oprava priestorov vedľa pošty (montáž okien a dverí, prerobenie kúrenia, potrubie, 

dlažba, stierky), 

– osadenie obrubníkov v parku pri OÚ (výstavba pomníka),  

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

– predĺženie potrubia, montáž a osadenie hydrantu na vodovode,   

– oprava strechy na budove OÚ so zateplením – 23.799 €; 

– vybudovali sme  7 kanalizačných prípojok, 

– vyrobili sme si 24 ks vianočného osvetlenia, 

– spoluúčasť pri kamerovom systéme: 2.865,20 €; 

– rigol a polder  - vyčistenie a prehĺbenie, rúry, výkop  

– klimatizácia kancelárií  

 

Pre ZŠ : počítače 5 ks, 15x lavice, 30x stoličky (7.522 €) 

Pre MŠ: preliezačky(2.360 €) 

 

Iné činnosti: 

- Vysporiadavanie pozemkov parkoch: 

– odkup: 

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

výmera 147 m2;1/6= 24,5 m2); - 205/2 (celková výmera 147 m2; 1/6=24,5 m2)  

2) O.Vargic a Z.Vargicová: - p-č. 366 (celková výmera 14 m2; 6/12= 7m2)  

3) L. Makovická:-p.č. 150/2 – 35 m2; 150/3 (celková výmera 124 m2; 2/3=83 m2 ) 

  

– SPF – žiadosť o dokup 2.580,33 m2 

Vysporiadané celkom 212 m2, v riešení SPF 2.580 m2 

 

- Zriadenie Obecného podniku služieb s.r.o. - vklad do základného imania 5.000€ 

 

Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 

Spolu 12 dočasných  zamestnancov.  

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

 

Z dotácii: 

– Dobrovoľná požiarna ochrana – pre DHZ: 1.400,-€ 

– BBSK – na H.Slávnosti  1.000,-€ 

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

– Min. Vnútra – Prevencia kriminality- kamerový systém:10.000,-€ 

            Spolu: 102.400,- € 

  

Získané zdroje celkom (dotácie+ zamestnávanie): 102.400 €+ 50.857 € = 153.257 € 

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

 

ROK 2018  

 

Z vlastných zdrojov: 

Opravy a rekonštrukcie: 

– oprava kancelárií (zasadačka, TSP, starosta) a ambulancií v budove OcÚ, 

– nové vchodové dvere chodby OcÚ, okná do chodby,  

– dokončenie rekonštrukcie priestorov vedľa pošty (kuchynská linka; 10 ks stolov), 
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– čiastočná rekonštrukcia a vyregulovanie  kúrenia v budovách OcÚ, MŠ, ZŠ, 

– pamätník padlým (cca 4.000€),  

– spoluúčasti: zbrojnica 3.512,22 € 

                              cesty: 619 € 

                              kanalizácia 7.631,58 € 

                              detské ihrisko: 2.929 € 

                              MŠ: 8.421,06 €  

Pre ZŠ: altánok (1.499€) 

             interaktívna tabuľa (1.679€)  

             kopírka (1.905€)    

             lavice 10 ks (669€)  

             stoličky 20ks 720€)     

ŠKJ: stoličky 50 ks  (949,98 € ) 

         digestor (99,90 €) 

ŠKD: interaktívna tabuľa (1848,6 €)      

 

Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 

Doteraz v r.2018 spolu 7 dočasných  zamestnancov.  

Na  zamestnávanie sme na tento rok získali zdroje vo výške 69 608,92 €. 

 

Iné činnosti: 

 - Kúpa pozemku pod cestou Kurjanovci 34 m2. 

 

Dotácie: 

 - Ministerstvo vnútra – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice: 30.000,-€ 

 - Ministerstvo pôdohospodárstva  (PRV)– Rekonštrukcia miestnych 

   komunikácií: 99.183,01,- € 

- MŽP -ENVIROFOND- kanalizácia  ul. Družstevná: 145.000,-€; 

- MŽP -ENVIROFOND-  Energetická účinnosť MŠ:160.000,-€ 

- Úrad vlády – Detské ihrisko: 8.000,-€, 

- BBSK: H.Slávnosti: 1.400,-€; 

- Dobrovoľná požiarna ochrana – pre DHZ: 1.400,-€ 

- Ministerstvo vnútra: protipovodňový vozík (zápožička):12.000,-€; 

- Úrad vlády – Rekonštrukcia OcÚ (okná a dvere): 45.000,-€ 

   Spolu: 501.983,01 € 

 

 

Získané zdroje celkom (dotácie+ zamestnávanie): 501.983,01 + 69.508,92= 571.491,93 € 

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

 

Záver: či to niekto chce vidieť, alebo nie, faktom je že toto volebné obdobie je mimoriadne 

úspešné. Každý rok sa nám podarilo získať dotácie na minimálne 1 veľký projekt, pričom 

v tomto roku je ich až 6 – doteraz. 

Celkovo sme získali za 4 roky cez dotácie na investície  877.677,49 €, + na zamestnávanie 

42 dočasných zamestnancov 185.732,76 €. Spolu 1.063.410,25 €  (cez 32 mil. Sk) 
Snažíme sa o harmonický rozvoj obce vo všetkých oblastiach  - školstvo, obecné budovy, 

zdravotníctvo, cesty, hasiči, ďalej vysporiadavanie pozemkov v parkoch  pod komunikáciami, 

rozširovanie kanalizácie a podobne. Podporujeme miestne spoločenské, kultúrne a športové 

organizácie. Organizujeme a spoluorganizujeme  kultúrne podujatia. Občania mnohých obcí 
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nám toto všetko závidia. Ako to však vidia naši občania  uvidíme v blížiacich sa komunálnych 

voľbách. 

Oceňujem aj kvalitnú  prácu tohto OZ a Váš príspevok k tomuto významnému rozvoju 

obce a ďakujem Vám“. 

 

8.) Schválenie inventarizačných komisií k fyzickej inventúre majetku obce 

 
Starosta – „máme koniec volebného obdobia, preto je potrebné k 30.11.2018 urobiť inventúru 

majetku obce pod dohľadom inventarizačných komisií. Zdôvodnenie a návrh podá pani 

Cabanová“. 

 

Ekonómka obce p.Cabanová predniesla návrh inventarizačných komisií: 

 

Ústredná inventarizačná komisia: 

Predseda: Ing.Agáta Krajlíková 

Členovia: Ing.Radovan Vargic 

                 Vladimír Ďalog 

 

Čiastková inventarizačná komisia 

Predseda: Cabanová Martina 

Členovia: Mgr.Jana Vycudilová 

                 Mgr.Katarína Lochová 

                 Anna Krahulcová 

                 Dana Obročníková 

                 Radovan Séleš 

                 Ing.Andrea Kováčová 

 

Radovan Séleš poslanec OZ – predniesol návrh, aby bola  čiastková inventarizačná komisia 

doplnená o ďalších členov pani Katarínu Peržeľovú a Rastislava Bolhu.  

Poslanci s jeho návrhom súhlasili. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

„OZ schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku obce podľa stavu k 30.11.2018. Zároveň 

schvaľuje zloženie Ústrednej a čiastkovej inventarizačnej komisie podľa predloženého 

návrhu (Príloha č.1) s doplnenými členmi čiastkovej inventarizačnej komisie p.Katarínou 

Peržeľovou a Rastislavom Bolhom.“ 
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9.) Schválenie čerpania rezervného fondu  - detské ihrisko 

 
Starosta – tento bod  rušíme – bude presun len v rámci položiek rozpočtu o sumu ktorú schválite. 

Potom odovzdal slovo ekonómke  pani Cabanovej. 

 

M.Cabanová: „Máme zmluvu s firmou Ekotech, ktorá pre nás vykonáva revízie detských 

ihrísk  a multifunkčného ihriska (povinnosť zo zákona). Kontrolované bolo detské ihrisko v 

parku, ako aj v MŠ. Staré preliezky sú v poriadku – tie nie sú kontrolované. Ale nové preliezky 

– na tie sú tvrdšie kritériá. Musíme v parku odstrániť 1 hojdačku,(lebo sú blízko pri sebe). Musí 

byť urobená dopadová plocha 3 metre vpredu aj vzadu. 1m2 dopadovej plochy stojí 50,-Eur. 

Firma Ekotech nám navrhla, aby sme doplnili zatrávňovacie gumené podložky.  Komponenty, 

ktoré nespĺňajú  normu a mali by sme ich vymeniť: 2 šmýkačky, 90 m2 dopadovej plochy, 2 

hojdačky pre väčšie deti a 2 detské hojdačky pre menšie deti by stáli spolu 3.612,- Eur.“. 

 

Starosta- nie je to nutné schvaľovať z rezervného fondu – stačí ak urobíme presun medzi 

položkami  v tohtoročnom rozpočte. Nemusíme to vyriešiť naraz, ale bolo by to lepšie, aby sme 

predišli riziku úrazu.  

 

Radovan Séleš, poslanec OZ:  podľa môjho názoru by sme to mali urobiť naraz... 

Vladimír Ďalog, poslanec OZ:  keď budeme robiť nové ihrisko z dotácie za 8.000,- Eur , prečo 

ešte ďalšia investícia? 

M. Cabanová- toto je na staré detské ihriská, musíme ich mať v takom stave, aby boli bezpečné 

pre deti. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje zmenu medzi položkami rozpočtu a presun sumy  3.612,- Eur z traktorovej 

kosačky na dobudovanie starých detských ihrísk bezpečnostnými prvkami, ktoré sú 

požadované na základe revízií detských ihrísk.“ 

 

10.) Schválenie rozpočtových opatrení č.5/2018 a č. 6/2018  

 

Ekonómka obce p.Cabanová: 

 

RO 5/2018 - MŠ 

 

M.Cabanová - toto RO sa týka zvýšenia príjmov aj výdavkov o sumu 5.000,- Eur v rozpočte  

MŠ, nakoľko sme prijali cez projekty UPSVAR-u 2 učiteľky v MŠ. Budú vyššie mzdové 

náklady a teda musíme upraviť rozpočet. 

 

Zvýšenie príjmov položke: 

111003 kód zdroja 41 podielové dane  :           1.100,- Eur 

312001 kód zdroja 72h ref.mzdy §54 MŠ :      3.900,- Eur 
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----------------------------------------------------------------------  

Celkové zvýšenie príjmov :                            5.000,- Eur  

 

Zvýšenie výdavkov: 

Funkčná klasifikácia : 09.1.1.1. kód zdroja 72h 

Celkové zvýšenie výdavkov :  5.000,- Eur 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.5/2018 podľa predloženého návrhu“ (príloha č2) 

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

 

RO 6/2018 - ZŠ 

      

M.Cabanová- v priebehu roka sa upravuje normatív ZŠ a míňa sa na mzdy a prevádzku. Keďže 

sme prijali do ZŠ novú pani učiteľku pani Mgr.Vrbiňákovú musíme zvýšiť príjmy aj výdavky 

na ZŠ na mzdy a ďalšie potrebné veci  o sumu 11.721,- Eur. 

 

Pani riaditeľka ZŠ  Mgr.Vycudilová potrebuje : 

- nové stolíky pre žiakov 

- dlažbu pod altánok 

- podlahu do tried- guma je zničená, nebezpečná pre žiakov 

- opraviť starú kopírku. 

Ďalej by sme chceli kúpiť na údržbu areálu ZŠ traktorovú kosačku v hodnote 5.000,- Eur. 

V prípade nevyčerpania týchto prostriedkov z normatívu pre ZŠ  do 31.3.2019, by sme ich 

museli vracať. 

Zvýšenie príjmov v položke : 

31202 kód zdroja 111 normatív ZŠ  11.721,- Eur 

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

Celkové zvýšenie príjmov :   11.721 Eur 

 

Zvýšenie výdavkov : 

Funkčná klasifikácia : 09.1.2.1. kód zdroja 111 

Celkové zvýšenie výdavkov : 11.721,- Eur 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.6/2018 podľa predloženého návrhu“ (príloha č.3) 

 



13 

 

 

11.) Schválenie dotácií na rok 2019 

 
Starosta – boli nám doručené žiadosti o schválenie dotácií na činnosť na rok 2019 od miestnych 

organizácií. 

  

P.č. Žiadateľ Dotácia v 

r.2018 € 

Žiadosť na r.2019 Návrh zahrnutý do 

rozpočtu 

1 Šachový klub 620 800 800 

2 FS HRNČIARKA 400 700 700 

3 Jednota dôchodcov 500 500 500 

4 Červený kríž 200 500 500 

5 Únia žien 50 70 70 

6 Zväz 

protifašistických 

bojovníkov 

100 200 200 

7 Slovenský zväz 

zdravotne 

postihnutých 

200 200 200 

8 TJ Slovan 

Hrnčiarske 

Zalužany 

5600 5600 5600 

 SPOLU: 7670 8570 8570 

 
Starosta obce dal priestor na vyjadrenie sa k požiadavke na zvýšenie dotácie pre FS Hrnčiarka 

a  prítomnej predsedníčke súboru   Hrnčiarka pani Mgr.Elene Sélešovej. 

 

Mgr.E.Sélešová – súbor Hrnčiarka rozširuje tradície a scénické programy – budú potrebovať 

nové ozvučenie, oblečenie, musia sa presúvať na vystúpenia svojimi autami- cestovné sa 

zvyšuje. 

 

Starosta – vzniká nový súbor Hrnčiarik toto žiadané navýšenie je aj na tento súbor ? 

 

Mgr.E.Sélešová – nie tento súbor bude fungovať samostatne. 

 

Ing.Andrea Kováčová, poslankyňa OZ – navýšenie pre všetky organizácie je spolu len o 900,- 

Eur oproti minulému roku. Som za schválenie v požadovanej výške. Ja som bola niekoľko 

rokov predsedníčka ČK a viem ako to funguje. Človek častokrát aj z vlastného financuje 

napríklad cestovné a podobne. 

 

Radovan Séleš  – ja som tiež  za schválenie dotácií v požadovanej výške. 

 

Rastislav Bolha  – ak obec má finančné prostriedky na požadované dotácie – ja som tiež za 

schválenie,  je to pre našich občanov. 
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Vladimír Ďalog – ja som proti navýšeniu.  

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

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

Hrnčiarske Zalužany, schvaľuje pre  rok 2019  dotácie na činnosť spoločenských, 

kultúrnych  a športových organizácii v úhrnnej výške 8.570,- Eur, z toho pre: Šachový klub  

800,- €;  FS HRNČIARKA 700,-.€; Jednotu dôchodcov  500,- €; Červený kríž  500,-.€; Úniu 

žien 70,-€; Zväz protifašistických bojovníkov 200,- €; Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

200,-€; TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany 5.600,-€.“ 

 

12.) Prerokovanie žiadostí. 

 

V tomto bode starosta obce skonštatoval, že do dnešného dňa  sme mimo žiadostí o dotácie sme 

neobdržali nijakú žiadosť, ktorá by mala byť prerokovaná OZ. 

 

13.)  Rôzne: 

 

1.Kanalizácia: Rozšírenie ul. Nová  : 

 

„Na niektorom z predchádzajúcich OZ sme schválili pokračovanie v budovaní kanalizácie. 

Takže sme začali pripravovať jej rozšírenie na ul. Novej. Tam už prebehlo územné konanie, 

ktoré máme už aj právoplatné. Teraz pracujeme na stavebnom povolení, ktoré kvôli tomu že sa 

rieši verejnou vyhláškou by malo byť dokončené do konca roka. 

Dnes by sme mali schváliť podanie žiadosti na Envirofond, lebo ju musíme podať do konca 

októbra. Táto vetva bude kombináciou tlakovej a gravitačnej kanalizácie. Celková cena 

projektu je podľa rozpočtu 209.239,81,-€, čo by znamenalo dotáciu vo výške: 198.777,-€ a 

spoluúčasť vo výške 10.462,81,-€. 
Žiadosť podávame podľa projektovaného rozpočtu, pričom po uskutočnení verejného 

obstarávania sa môžu ceny mierne pomeniť, zrejme smerom dole“. 

 

Keďže nikto z prítomných nemal žiadne otázky, návrhy ani pripomienky, starosta  dal hlasovať.  

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ  schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2019 na 

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

198.777,-€. OZ zároveň schvaľuje spoluúčasť obce na financovaní projektu vo výške 5 % 

z oprávnených nákladov projektu“. 
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2.   Oprava strechy na budove šatní:  
 

„Asi pred  mesiacom bolo školenie za prítomnosti zamestnancov úradu vlády k podávaniu 

žiadostí z regionálneho príspevku vlády na projekty súvisiace s akčným plánom rozvoja okresu. 

Na tomto stretnutí nás okrem iného informovali o tom, že zo sumy regionálneho príspevku z 

r.2016 sa zvýšilo 244.000,-€, ktoré je ešte možné dočerpať na obecné projekty, ktoré sa 

stihnú dokončiť do konca roka, inak zdroje prepadnú. 
Na základe toho som pripravil 2 žiadosti: na dom smútku (strecha, okná – 13.800,-€) a na 

budovu TJ (strecha, okná: 13.100,-€). Podobné žiadosti podávali aj iné obce. V deň rokovania 

výboru pre rozvoj okresu, na ktorom sme mali rozhodovať o schválení  jednotlivých žiadostí, 

nám bolo oznámené, že suma na rozdelenia sa zmenila na cca 35.000,-€. S tým, že schválené 

žiadosti by mali presahovať miestny záujem. 

Podporené boli len 3 projekty z okresu a nám s podarilo presadiť 6.000,-€ na zateplenie a 

opravu strechy na šatniach TJ. Tento projekt presahuje úzko lokálny charakter, keďže u nás 

hrajú aj deti zo Sušian a Hrnčiarskej Vsi. 

Táto žiadosť by mala byť schválená, len by sme mali schváliť podanie tejto žiadosti a dopadu 

na rozpočet. 

Som rád, že sa nám podarilo presadiť túto dotáciu, lebo strecha už dosť výrazne zateká. 

Žiadosť prešla administratívnou kontrolou Úradu vlády a doplnili sme všetko požadované a tak 

je veľký predpoklad, že bude schválená. 

Už prebehlo aj výberové konanie a tak ak to OZ schváli, projekt stihneme realizovať v tomto 

roku. 

Realizácia bude mať minimálny dopad na rozpočet: oprava strechy so zateplením bude stáť 

6.236,02,-€ (z toho dotácia 6000,- Eur), klampiarske práce, ktoré nie sú súčasťou žiadosti  cca 

400,-€, t.j. celkom cca 700,-€ spoluúčasť. V rozpočte máme na budovu TJ schválenú sumu 

3.000,-€ - z nej by sme 700,- Eur použili na tento účel a za zvyšok by sme  vymenili niekoľko 

okien. Spoluúčasť nepresahuje moju kompetenciu, ale výška žiadanej sumy už áno, malo by 

túto žiadosť schváliť OZ“ . 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na projekt: „Oprava 

strechy na budove športových šatní Hrnčiarske Zalužany“ vo výške 6.000,-€, ako aj 

spoluúčasť obce na financovaní tohto projektu.“ 

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

 

 3.  Obecný podnik služieb (ďalej OPOS): 

Starosta - ako viete, tento sociálny  podnik  je zatiaľ jediný v okrese a chceme ho rozvíjať. Ešte 

v minulom roku sme podávali žiadosť o regionálny príspevok na nákup techniky a vybavenia. 

Po viacnásobnej zmene metodiky a prepracovávaní tejto žiadosti mi bolo v stredu z úradu vlády 

oznámené, že naša žiadosť prešla bez korekcie cez protimonopolný úrad a teda, že bude s 

veľkou pravdepodobnosťou vládou schválená. 
My by sme mali schváliť za (OPOS) prijatie tejto žiadosti. 
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O čo vlastne žiadame: 

 - žiadaná výška  147.301,44,-€, 

 - spoluúčasť: 0,-€ 

 - použitie: 

 Strojné vybavenie: 

- šmykom riadený kolesový nakladač UNC - univerzálny nakladač čelný 

- príslušenstvo k nemu: podkop, mixovacia lopata, búracie kladivo, hydraulická 

radlica, zametač, vidly na palety. 

Stavebné náradie a vybavenie: 

-  pojazdné hliníkové lešenie, stavebná miešačka, vibračná doska, stĺpová vibračná 

doska cestná rezačka, búracie kladivo 

Nákladný automobil: 

- nákup nákladného automobilu na prevoz materiálu a nakladača. Nákladné 

úžitkové vozidlo -valník do 7,5 t, výkon motora 180 k EURO 6, 6-stupňová manuálna 

prevodovka, rázvor 4100 mm, podvozok 4*2 

Mzdové náklady: 

- preplatenie mzdových nákladov počas doby 12 mesiacov za dohody o pracovnej činnosti pre 

koordinátora prác, účtovníčku a mzdovú - administratívnu pracovníčku, 

-  preplatenie mzdových nákladov počas doby 12 mesiacov za pracovnú zmluvu pre výkonného 

manažéra. 

 

Podmienky zmluvy: 

Zatiaľ nepoznáme presné podmienky zmluvy, ale štandardne sú tam sankcie za pochybenia pri 

verejnom obstarávaní. Pri majetku nad 10 tisíc Eur sa nemôže zmeniť vlastnícke právo do 5 

rokov, môže sa prenajímať len krátkodobo a podobne. 

Podstata spočíva v tom, že podnik by mal fungovať aspoň 5 rokov“. 

 

Potom dal starosta priestor poslancom na ich návrhy. 

 

V.Ďalog – zariadenia sme s niekým konzultovali, alebo nám niekto poradil. Tiež robím 

v stavebnej firme a miešač sa nám veľmi neosvedčil. 

 

Starosta –konzultovali a bol nám odporučený aj miešač. Žiaľ  už to nevieme zmeniť. 

 

Ing.A.Kováčová – to je najťažšie rozhodnutie, je to veľký záväzok, ale mali by sme to schváliť. 

 

Ing.A.Krajlíková, administratívna pracovníčka OPOS-u – od novembra 2018 už bude 

UPSVAR preplácať len 60 % zo mzdových nákladov. Firma potrebuje stroje, aby mohla 

vykonávať jednotlivé zákazky rýchlejšie, s menšou fyzickou záťažou pracovníkov a aby mohol 

sociálny podnik samostatne fungovať bez dotácií aj v ďalších rokoch. 

 

R.Séleš – zamestnávame  v sociálnom podniku našich občanov, je potrebné zlepšiť fungovanie 

podniku. 

 

Starosta – pracujú na všetkých obecných aktivitách – výstavba pomníka, rekonštrukcia MŠ, 

rekonštrukcia požiarnej  zbrojnice – bez OPOS-u si to už ani neviem  predstaviť. 

 

Hlasovanie 
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Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje prijatie regionálneho príspevku z Úradu vlády SR  pre Obecný podnik služieb 

Hrnčiarske Zalužany s.r.o., vo výške 147.301,44,-€“   

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

 

4. Zmluva o zriadení vecného bremena Slovenská distribučná: 

 

„Vlani Slovenská distribučná realizovala v našej obci zahustenie siete trafostanica (TS) pri 

kostole. Kábel viedla od konca Družstevnej ulice po park pri kostole, kde bola vybudovaná TS 

a následne popod cestu na druhú stranu. Pri realizácii použili aj naše pozemky, na ktorých si 

zriadili vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia, vstupu a prístupu v ktoromkoľvek ročnom 

období a čase za účelom vykonania údržby a opráv. Za toto bremeno nám patrí odplata, ak 

podpíšeme zmluvu o zriadení vecného bremena, vo výške 1.608,96,-€. Konzultoval som to 

s právnikom, ktorý skonštatoval, že na to majú nárok, že zmluva je štandardná, musí ju 

schvaľovať OZ a cenu môžeme rozporovať, ale  zrejme až cez súd. 

Preto navrhujem schválenie tejto zmluvy". Dal poslancom k nahliadnutiu návrh zmluvy. 

 

V tomto bode sa na rokovanie dostavil poslanec OZ Ing.Radovan Vargic, od tohto bodu 

prítomných 5 poslancov.  

 

Keďže poslanci nemali žiadne otázky, návrhy ani pripomienky starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje znenie zmluvy o vecnom bremene medzi Stredoslovenskou distribučnou a.s., 

Žilina a obcou Hrnčiarske Zalužany, podľa predloženého návrhu (príloha č.4) a 

splnomocňuje starostu obce k jej podpisu“ 

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

 

5. Poslanci schválenie odmeny za rok 2018:  

Starosta – na dnešnom zasadnutí by ste mali schváliť  tohtoročné odmeny poslancom, čo 

paradoxne musíte schvaľovať sami. 

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

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

túto teraz neriešime, tá je schválená naším predpisom. 

V minulých rokoch  sa jednalo o sumu okolo 200,-€ brutto, teraz kvôli koncu volebného 

obdobia  navrhujem 300,-€ brutto. 

Ing.Radovan Vargic – navrhujem výšku odmeny pre poslancov ako bola vlani 200,- Eur. 
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Ostatní poslanci sa tiež priklonili k jeho návrhu. 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

,,OZ schvaľuje odmeny pre poslancov OZ za rok 2018 vo výške 200,-Eur brutto, s 

odstupňovaním podľa reálnych účastí na zasadnutiach.“ 

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

 

6. Preplatenie zostatku dovolenky starostovi obce : 

 

Starosta - k dnešnému dňu mám zostatok dovolenky za rok 2017 -  20 dní, za rok 2018- 30 dní 

a ani nie je predpoklad, že si ju stihnem vyčerpať do konca môjho mandátu starostu v tomto 

volebnom období. (Ustanovujúce zasadnutie nového OZ bude zrejme 30.11.2018.) Preto 

žiadam OZ o schválenie preplatenia zostatku mojej dovolenky. Podľa platných zákonov  sa má 

preplatiť starostovi pri skončení pracovného pomeru  zostatok nevyčerpanej dovolenky, ale je 

k tomu potrebný súhlas OZ. 

 

Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať. 

  

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostu obce Ing. Branislavovi Nociarovi  za 

nevyčerpanú dovolenku za roky 2017 a 2018, po skončení mandátu starostu obce v tomto 

volebnom období.“ 

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

 

7. Uznesenie úver: 

  

„V čase, keď sme zvažovali aká forma financovania preklenutia obdobia od dokončenia ciest 

po obdržanie dotácie by bola najvýhodnejšia, sme prijali uznesenie o prijatí bankovej 

záruky a prijatí úveru. Úver sme zaokrúhlili na 99.000,-€ - presná suma znie: 99.183,01 €. 

 

Čiže mali by sme zrušiť uznesenie:   

1/2018bod B/13 zo dňa 23.2.2018: 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“. 
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Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 „ OZ ruší uznesenie č.1/2018, časť B/13 zo dňa 23.2.2018“ 

 

Potom dal starosta hlasovať za  schválenie nového uznesenia o prijatí úveru. 

 

Hlasovanie 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„Obecné zastupiteľstvo  v Hrnčiarskych Zalužanoch podľa príslušných ustanovení zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v platnom znení, resp.  príslušných ustanovení Štatútu 

obce Hrnčiarske Zalužany schvaľuje prijatie úveru vo výške 99.183,01EUR  poskytnutého  

zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 01 Žilina, Slovenská 

republika, IČO:31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej  v Obchodnom registri 

Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:148/l (ďalej len „banka“) za podmienok 

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy  dodatkom, 

vrátane zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania 

investičného projektu: Rekonštrukcia MK – Hrnčiarske Zalužany. S podporou projektu v 

zmysle príslušných  predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva  formou: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU, č. 072BB130051, v znení dodatku č.1. 

 

14. Diskusia 

 

V tomto bode dal starosta prítomným priestor na ich príspevky do diskusie. 

 

O slovo sa prihlásil Rastislav Bolha – na minulom  zasadnutí OZ sme schválili zakúpenie 

traktorovej kosačky, teraz sme schválili toto zakúpenie z rozpočtu ZŠ. Chcel by som sa opýtať 

čo bude so starou traktorovou kosačkou. Ako ju zlikvidujeme. 

 

M.Cabanová –  budeme postupovať ako vždy pri vyradení majetku. Bude sa robiť 

k 30.11.2018 inventarizácia a následne bude obecné zastupiteľstvo schvaľovať vyradenie 

majetku.  Takto to bude aj so starou kosačkou. Pri schvaľovaní o jej vyradení sa rozhodne o tom 

či sa zlikviduje, alebo predá na súčiastky. Respektíve pri  vysokej hodnote majetku sa môže 

určiť  likvidačná komisia a tá rozhodne akým spôsobom sa majetok vyradí. 

 

15. Záver 
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Starosta poďakoval všetkým za výbornú spoluprácu,  za prácu poslancov počas tohto volebného 

obdobia. „Urobili sme toho spolu veľa a veľa je potrebné ešte urobiť. Tým ktorí kandidujú 

prajem úspech vo voľbách. Tým, ktorí nie, verím, že ostanú aktívnymi občanmi tejto obce a 

naďalej budú prispievať k jej rozvoju“. Obecné zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za 

ukončené. 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Ing.Andrea Kováčová 

Vladimír Ďalog        

       

 

                        

 

 

                                                                                                 Ing.Branislav Nociar 

                                                               starosta obce    
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                      Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

                Uznesenie č. 4 / 2018 ( 21/2014 -2018) 
 

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

12.10.2018 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 20.07.2018. 

     2.  Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ 

 

 

B/ Schvaľuje : 
 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

      

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

 

 

2. Vykonanie inventarizácie majetku obce podľa stavu k 30.11.2018. Zároveň schvaľuje 

zloženie Ústrednej a čiastkovej inventarizačnej komisie podľa predloženého návrhu 

(Príloha č.1) s doplnenými členmi čiastkovej inventarizačnej komisie p.Katarínou 

Peržeľovou a Rastislavom Bolhom.  

 

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

            
 

3. Zmenu medzi položkami rozpočtu a presun sumy  3.612,- Eur z traktorovej kosačky 

na dobudovanie starých detských ihrísk bezpečnostnými prvkami, ktoré sú 

požadované na základe revízií detských ihrísk. 

 

 

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

 

 

4. Rozpočtové opatrenie č.5/2018 podľa predloženého návrhu. (príloha č.2) 

 

 

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

 

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

 

            Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  
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6. Podľa platného VZN č. 2/2016, o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov 

obce Hrnčiarske Zalužany, schvaľuje pre  rok 2019  dotácie na činnosť 

spoločenských, kultúrnych  a športových organizácií v úhrnnej výške 8.570,-Eur , z 

toho pre: Šachový klub  800,- €;  FS HRNČIARKA 700,-.€; Jednotu dôchodcov  500,- 

€; Červený kríž  500,-.€; Úniu žien 70,-€; Zväz protifašistických bojovníkov 200,- €; 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých 200,-€; TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany 

5.600,-€. 

 

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

 

 
7. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2019 na projekt: 

„Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Nová“ vo  výške 

198.777€. OZ zároveň schvaľuje spoluúčasť obce na financovaní projektu vo výške 

5 % z oprávnených nákladov projektu. 

 

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

 

 

8. Podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na projekt: „Oprava strechy 

na budove športových šatní Hrnčiarske Zalužany“ vo výške 6.000,-€, ako aj 

spoluúčasť obce na financovaní tohto projektu. 

 

 

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

 
  

9. Znenie zmluvy o vecnom bremene medzi Stredoslovenskou distribučnou a.s., Žilina 

a obcou Hrnčiarske Zalužany, podľa predloženého návrhu (príloha č.4) a 

splnomocňuje starostu obce k jej podpisu. 

 

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

 
 

10. Odmeny pre poslancov OZ za rok 2018 vo výške 200,-Eur brutto, s odstupňovaním 

podľa reálnych účastí na zasadnutiach. 

 

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

 

 

11. Vyplatenie náhrady platu starostu obce Ing. Branislavovi Nociarovi za nevyyčerpanú 

dovolenku za roky 2017 a 2018, po skončení mandátu starosti v tomto volebnom 

období. 

 

Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  
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12. Obecné zastupiteľstvo  v Hrnčiarskych Zalužanoch podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v platnom znení, resp.  príslušných 

ustanovení Štatútu obce Hrnčiarske Zalužany schvaľuje prijatie úveru vo výške 

99.183,01EUR  poskytnutého  zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: 

Hodžova 11, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO:31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej  v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: 

Sa, Vložka číslo:148/l (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy  dodatkom, vrátane zmeny úveru 

na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného 

projektu: Rekonštrukcia MK – Hrnčiarske Zalužany. S podporou projektu v zmysle 

príslušných  predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva  formou: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO 

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. 072BB130051, v znení dodatku č.1. 

 

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

 

 

C/ Ruší : 

 

              1.Uznesenie č.1/2018, časť B/13 zo dňa 23.2.2018“ 

 

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

 

 

D/ Schvaľuje : 

 
1.Prijatie regionálneho príspevku z Úradu vlády SR pre Obecný podnik služieb 

Hrnčiarske Zalužany s.r.o., vo výške 147.301,44,-Eur. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                               

Ing. Branislav Nociar 

                starosta obce     


