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        Obec Hrnčiarske Zalužany 

     Z Á P I S N I C A  5/2018 (1/2018-2022) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  05.12.2018, 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: 
Vladimír Ďalog, 

Mgr.Jana Fiľová, 

Ing.Andrea Kováčová, 

Ondrej Melich, 

Miroslav Slížik, 

Miroslav Šatara, 

Ing. Radovan Vargic. 

 

Hostia: 

Ing.Peter Košťálik, 

Eva Keller Markotánová, 

Miroslava Nociarová, 

Július Obročník, 

Marek Potocký, 

Jana Račáková. 

Radovan Séleš  

Mgr.Elena Sélešová, 

Pavel Skýpala, 

Július Slanina 

René Sýkora. 

 

 

I. časť : 
 

1./  Otvorenie zasadnutia 

 

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

ktorých následne informoval o cieľoch zasadnutia  a zdôvodnil im   rozdelenie programu 

ustanovujúceho OZ do dvoch častí .   
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2. /  Určenie zapisovateľa 

 
     Za zapisovateľku zápisnice z ustanovujúceho OZ určil pracovníčku OcÚ p. Ing. Agátu 

Krajlíkovú. 

 

3./ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Hrnčiarske 

Zalužany a odovzdanie  osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom  

obecného zastupiteľstva  

 
      Starosta obce požiadal predsedu miestnej volebnej komisie p. Ing. Petra Košťálika, aby 

ustanovujúce OZ oboznámil s výsledkami volieb a následne, aby zvolenému starostovi a 

poslancom OZ odovzdal osvedčenia o zvolení.   

  

Predseda komisie Ing.Peter Košťálik podal správu o výsledkoch volieb do orgánov 

samosprávy v obci Hrnčiarske Zalužany, ktoré sa konali dňa 10.11.2018: 

 

Za starostu obce Hrnčiarske Zalužany bol zvolený :  

 

Ing.Branislav Nociar -   316 hlasov. 

 

Za poslancov OZ obce H. Zalužany boli zvolení :  

 

Ing.Andrea Kováčová – 275 hlasov 

Vladimír Ďalog - 250 hlasov 

Ing. Radovan Vargic – 208 hlasov 

Miroslav Šatara – 200 hlasov 

Ondrej Melich – 182 hlasov 

Mgr.Jana Fiľová - 170 hlasov  

Miroslav Slížik – 169 hlasov 

 

Predseda komisie následne odovzdal osvedčenie o zvolení novozvolenému starosti 

Ing.Branislavovi Nociarovi. 

 

Potom predseda komisie potom odovzdal osvedčenia o zvolení novozvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta poďakoval predsedovi miestnej volebnej komisie, za podanú správu a odovzdanie 

osvedčení o zvolení. 

 

„ OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Hrnčiarske Zalužany“. 

 

 4./ Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií 

 
   Starosta  informoval prítomných, že ďalším  bodom  I.časti programu bude zloženie sľubu  

starostu, ktoré  bude   vykonané tak, že prečíta sľub a podpíše zápisnicu o zložení  sľubu. Tým 

sa ujme  výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie.  
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Znenie sľubu starostu: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 

starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. 

 

Novozvolený starosta Ing.Branislav Nociar podpísal sľub starostu obce H.Zalužany. 

Následne starosta obce prevzal od  predsedu komisie  insignie. 

 

 „OZ  k o n š t a t u j e, že  novozvolený starosta obce Hrnčiarske Zalužany  Ing. Branislav 

Nociar, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce“.  

 

5./ Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupitelstva v Hrnčiarskych 

Zalužanoch 

  

    Starosta oznámil, že zloženie sľubu  poslancov obce bude vykonané tak, že  on  prečíta znenie  

sľubu poslanca a zvolení poslanci pristúpia k podpisu zápisnice o zložení  sľubu. Tým sa 

poslanci  ujímajú  výkonu funkcie poslancov OZ  na  nasledujúce volebné obdobie. 

Odmietnutie sľubu, zloženie sľubu s výhradou alebo vzdanie sa mandátu znamená zánik 

mandátu poslanca. 

Znenie sľubu poslancov: 

 

„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

Následne všetci novozvolení poslanci podpísali sľub poslancov OZ v H.Zalužanoch. 

 

„OZ   k o n š t a t u j e, že zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych 

Zalužanoch: 

1/  Vladimír Ďalog, 

2/  Mgr. Jana Fiľová, 

3/  Ing. Andrea Kováčová, 

4/  Ondrej Melich, 

5/  Miroslav Slížik, 

6/  Miroslav Šatara 

7/  Ing. Radovan Vargic, 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.“ 

 

 

6./ Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Starosta : 
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Voľby: 

„V prvom rade sa chcem občanom poďakovať za vysokú volebnú účasť, ktorá dosiahla takmer 

65% (64,82 %) - nú hranicu, ktorá je o dosť vyššia ako celoslovenská (48,7%), krajská (47,9%)  

ako aj okresná (58,93%). Tým naši občania dokázali, že im záleží na tom kto  a ako   spravuje  

veci verejné v našej obci. 

 Poďakovať chcem aj všetkým kandidátom, či už na starostu, alebo na poslancov, že prejavili 

ochotu podieľať sa na spravovaní vecí verejných a ísť do volebného súboja. 

Aj keď k volebnej kampani  mám určité výhrady,  nechám si ich pre seba…. Vo všeobecnosti 

však konštatujem, že agresivita niektorých  kandidátov a  ich chuť po moci sa každými voľbami 

stupňuje. Toto môže v budúcnosti vyústiť do stavu, keď slušní ľudia radšej prenechajú tieto 

pozície, ako by mali znovu absolvovať všetky takéto ataky.  

Vďaka patrí aj volebnej komisii, ktorá zabezpečila bezproblémový priebeh volieb, ako aj 

korektné spočítanie hlasov, o čom svedčí aj fakt, že všetci členovia volebnej komisie podpísali 

zápisnicu o výsledkoch volieb bez výhrad. 

O to  zarážajúcejší je pre mňa fakt, že až dvaja kandidáti na starostu podali na Ústavný súd SR 

sťažnosti. Pričom jeden z nich sa odvoláva na svedkov – členov komisie – ktorí podpísali 

zápisnicu o výsledku volieb bez výhrad a majú svedčiť o údajnej manipulácii s hlasovacími  

lístkami. Názor si urobte sami… 

Týmto sťažovatelia negatívne zviditeľnili obec ako takú a znevážili prácu – podotýkam, že 

mimoriadne ťažkú -  volebnej komisie. 

Na základe uvedeného bola celá zapečatená volebná dokumentácia odovzdaná na Ústavný súd 

SR v Košiciach, ktorý verím, že v krátkom čase rozhodne o týchto sťažnostiach. 

K tomuto len jednu vetu: veľkí a pokorní  ľudia dokážu aj prehru prijať so cťou, tí ostatní 

reagujú takto….   

Toľko teda k voľbám.        

Vám novozvolení poslanci samozrejme gratulujem a vyslovujem presvedčenie, že spoločnými 

silami urobíme maximum pre rozvoj našej obce. Nech už ste vo voľbách podporovali 

ktoréhokoľvek kandidáta na starostu, alebo ste kandidovali s podporou akejkoľvek strany, teraz 

obrazne vyzlečte pomyselné tričká a oblečte si tričko s nápisom : Hrnčiarske Zalužany. 

Osobitne chcem medzi nami privítať 4 novozvolených poslancov: Mgr.Janu Fiľovú, Miroslava 

Šataru, Ondreja Melicha, Miroslava Slížika. V prípade  Miroslava Šataru však môžem hovoriť 

ako  o staronovom poslancovi, ktorý si po  4 ročnej prestávke znovu sadol na poslaneckú 

stoličku. 

Samozrejme som potešený z toho, že na zvyšné 3 poslanecké stoličky zasadnú poslanci, ktorí 

nimi boli aj v minulom volebnom období – teda Ing. Andrea Kováčová, Vladimír Ďalog a 

Ing.Radovan Vargic. 

Fakt, že zo  štyroch znovukandidujúcich poslancov uspeli traja a v počte získaných  hlasov 

obsadili prvé tri  miesta,   svedčí o tom, že občania ocenili to čo sme spoločne za minulé 4 roky 

urobili. 

Bývalým poslancom, ktorí sa neuchádzali o poslanecký mandát, teda p. Kataríne Peržeľovej, 

Rastislavovi Bolhovi a Ing. Milanovi Markotánovi ako aj poslancovi, ktorý v týchto voľbách 

neuspel p. Radovanovi Sélešovi, ďakujem za ich prácu v prospech obce za uplynulé 4 roky. 



5 

 

Verím, že pozitívne nadviažeme na prácu minulého OZ, keď  sme prevažne o problémoch 

zväčša rokovali vecne a hľadali najlepšie riešenia pre našu obec. 

Ďalej Vás chcem poprosiť, aby ste si interpelácie nenechávali výhradne na zasadnutia OZ, ale 

ma priebežne informovali o problémoch, ktoré tak vieme riešiť oveľa pružnejšie. 

Za seba môžem povedať, že naďalej sa budem snažiť byť transparentný, objektívne Vás budem 

informovať o problémoch, budem hľadať, navrhovať a zdôvodňovať riešenia. 

 Aj keď zverejňujeme informácie nad rámec požiadaviek stanovených zákonmi, mnohé 

informácie sa dostanú k občanom len ústnou formou a preto verím, že budete korektne a poctivo 

informovať občanov o prerokovávaných záležitostiach, rozhodnutiach a dôvodoch týchto 

rozhodnutí…. 

Úlohy a ciele: 

Chcem pokračovať v osvedčených   veciach z minulých volebných období, teda: 

- pokračovať v podpore činnosti kultúrnych, športových a občianskych spolkov a združení 

(Hrnčiarka, dôchodcovia, červený kríž, šachisti, futbalisti…), 

- chcem zachovať, prípadne rozvinúť, podporu kultúrneho života (Hrnčiarske slávnosti, vatra    

oslobodenia,  mikuláš, silvestrovská zábava, deň detí…), 

- zlepšiť  starostlivosť o životné prostredie a čistotu v obci –  v oblasti  separovania odpadu nás 

čakajú veľké zmeny a budeme ho musieť výrazne zefektívniť, 

- pokračovanie v TSP a zamestnávaní nezamestnaných občanov cez zvýhodnené programy. 

 

Ďalšie plány: 

Máme tu rozpracované veci, kde sme už podali žiadosti o dotácie na : rekonštrukciu kultúrneho 

domu, vybavenie obecného podniku technikou, rozšírenie kanalizácie (ul.Nová), vybudovanie 

kompostárne, opravu strechy na budove šatní TJ – verím, že vo viacerých z týchto projektov 

budeme úspešní. 

 

Plánované: 

 - postupné rekonštrukcie obecných budov: 

- budova OcÚ - tam bude potrebné pokračovať vo vnútorných rekonštrukciách, ako aj v oprave 

fasády; 

- hasičská zbrojnica – tú by sme mali z dotácie zrekonštruovať komplet s výnimkou fasády – 

to by sme mali urobiť v budúcnosti z vlastných zdrojov; 

 - oprava domu smútku -  exteriér, schody, bezbariérový vstup, výmena ešte nevymenených 

okien a dverí; 

-  rozširovanie kanalizačnej siete  - ak získame dotáciu, v r. 2019 by sme mali urobiť 

kanalizáciu na ulici Novej a v ďalších rokoch by som chcel pokračovať v jej rozširovaní do 

ďalších ulíc; 

- radi by sme dokončili výkup pozemkov v parkoch a následne urobili  revitalizáciu  parkov 

(vonkajší fitness, amfiteáter, chodník a pod.);      

- zachovanie pošty v obci -  všetci viete o zámere Slovenskej pošty redukovať počet stratových 

pobočiek, medzi ktoré patrí aj naša. Budeme sa snažiť zachovať poštu v takejto podobe, ale ak 
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to nebude možné budeme rokovať aj o projekte PARTNER, aby pošta aj keď v mierne 

pozmenenej podobe v obci ostala; 

-  rád by som sa aj vrátil k myšlienke výstavby nájomných bytov stredného štandardu, aby sme 

tým zabránili odlivu mladých obyvateľov z obce resp. rozširovali ich počet; 

- v prípade, ak by táto myšlienka nebola podporená, mali by sme riešiť problematiku  

stavebných pozemkov, resp. možno aj súbežne. Mali by sme rozhodnúť o mieste ďalšieho 

rozvoja a začať s postupnými prácami (výkup pozemkov, projektová dokumentácia ); 

-  pokračovanie vo vysporiadavaní ciest (na Salaš – SR, Nad Mlynom) a pokračovanie v ich 

rekonštrukciách (Záhradná – dokončenie, Hrnčiarska, ul. Rad, Družstevná – po realizácii 

prípojok); 

-   chcel by som realizovať aj úpravy okolia ZŠ a MŠ (plot, chodníky, altánok). 

Toto sú veci, ktoré vyplývajú z môjho volebného programu a bol by som rád, keby sme z nich 

urobili čo najviac. 

K zámerom opäť zopakujem: ich realizácia je úzko spätá s úspešnosťou žiadostí o dotácie, 

nakoľko z vlastných zdrojov veľa neurobíme. 

 

Ďakujem občanom za dôveru, ktorú som dostal vo voľbách a verím, že spolu s Vami túto 

dôveru potvrdíme a významne pomôžeme ďalšiemu rozvoju  obce aj v tomto volebnom 

cykle“. 

 

„OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce.“ 

-----------  

 

II. časť : 

 

7.) Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

     
    Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, keď je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  

Starosta obce v tomto bode programu skonštatoval, že z celkového počtu všetkých poslancov 7 

je prítomných 7, čo je  samozrejme nadpolovičná väčšina a teda ustanovujúce obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

 

Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

Za overovateľov: p.Ing.Andreu Kováčovú a p.Miroslava Šataru. 

 

 

        Starosta obce predniesol prítomným program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Hrnčiarske Zalužany  05.12.2018: 

 

 

8.)  Určenie overovateľov zápisnice 

9.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ  
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I.časť: 

1./   Otvorenie zasadnutia. 

2./   Určenie zapisovateľa. 

3./  Správa o výsledkoch volieb do orgánov   samosprávy v obci   Hrnčiarske   Zalužany a 

odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva. 

4./  Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií. 

5./  Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupitelstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len 

OZ). 

6./  Vystúpenie novozvoleného starostu. 

II. Časť 

7./  Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. 

8./  Určenie overovateľov zápisnice. 

9./  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

10./ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch 

podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

11./ Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov. 

12./ Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce  č. 03/2018 o dani z nehnuteľností,  

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

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

Zalužany na rok 2019. 

13./ Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov. 

14./ Správa z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017. 

15./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019. 

16./ Schválenie rozpočtu obce na rok 2019. 

17./ Prerokovanie žiadostí 

18./ Určenie platu starostu obce. 

19./ Určenie zástupcu starostu. 

20./ Diskusia a organizačné veci, rôzne. 

21./ 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: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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,,OZ schvaľuje program zasadnutia OZ“. 

 

10.) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ v prípadochpodľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. obecnom zriadení vznení neskorších predpisov. 

 

      Starosta informoval prítomných, že v praxi obce sa môžu udiať prípady, keď starosta 

odmietne, nemôže, alebo stráca právo na vedenie zasadnutia OZ. Vtedy preberá vedenie 

zástupca ak nemôže ten, tak poslanec, ktorý je poverený na zvolávanie a vedenie zasadnutí OZ: 

-  § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz 

za tri mesiace, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom, 

-  § 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom (na 30. pracovný deň po 

konaní volieb), 

-  § 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec poverený 

obecným zastupiteľstvom (ak poslanec požiada o slovo, starosta mu ho neudelí, stráca 

právo viesť zasadnutie OZ). 

Uvedené úlohy plní poverený poslanec za predpokladu, že nie je starostom obce poverený 

zástupca starostu, resp. zástupca starostu nie je prítomný, alebo odmietne uvedené úlohy plniť. 

Po predbežných konzultáciách dôkladnom zvážení  navrhol, aby sa takto povereným poslancom 

stala Ing.Andrea Kováčová a opýtal sa poslancov či má niekto iný návrh. 

Keďže nikto z prítomných nemal žiadny iný návrh, starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

„OZ  p o v e r u j e  poslankyňu  OZ  Ing. Andreu Kováčovú  zvolávaním a vedením zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.“ 

   

 11.) Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 

 

      Starosta informoval, že obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále, 

alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z 

ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. 
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a) Komisia  na ochranu verejného záujmu. 

V zmysle platných zákonov  je povinná len jedna komisia (podľa  Čl. 7  Zákona č. 357/2004 

Zb. O  ochrane  verejného  záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov):  komisia  na 

ochranu verejného záujmu.  

V prípade, že verejný funkcionár poruší povinnosti  podľa  tohoto zákona, má OZ právo vyvodiť 

sankcie počnúc pokutou a končiac  stratou mandátu  verejného funkcionára. (Oznamovanie 

majetkových pomerov, účasť na riadení PO a podobne). 

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva a musí mať minimálne 3  

členov. 

Rešpektujúc zloženie OZ, v ktorom sa nachádzajú 2 zástupcovia za stranu SNS, 2  zástupcovia 

strany SMER, 2 nezávislí poslanci  navrhol, aby predmetná komisia mala 3 členov: jeden zo 

strany  SNS, jeden zo  strany SMER  a jeden nezávislý poslanec. 

Poprosím o návrhy členov tejto komisie: 

Poslanci spoločne navrhli, aby bol jeden z členov komisie zo strany SPOLU, teda : 

Za SPOLU: Miroslav Šatara 

Za SMER: Mgr.Jana Fiľová 

Za nezávislých: Ing.Radovan Vargic 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

 „OZ  z r i a ď u j e trojčlennú komisiu podľa Čl. 7  Zákona č. 357/2004 Zb. O  ochrane  

verejného  záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v zložení: 

 

1. Miroslav Šatara, 

2. Mgr.Jana Fiľová, 

3. Ing.Radovan Vargic. “ 

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

b) Návrh ďalších komisií: 

V minulom volebnom období mala obec -   okrem tejto povinnej komisie, zriadené  3 komisie 

- komisia stavebná, ( predseda Ing. Kováčová), 

- kultúrna komisia, ( predseda R. Séleš), 

- komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností ( predseda V.Ďalog). 

Podľa názoru starostu mali zriadené komisie svoje opodstatnenie a  navrhol ešte zriadenie 

ďalšej: komisiu pre životné prostredie. Svoj návrh zdůvodnil tým, že j to oblasť, v ktorej nás 

čakajú ťažké úlohy – zmeny zákonov, rast poplatkov za uskladnenie pri nedostatočnom 
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separovaní, osveta, sankcie pri  porušovaní zákonov a pod. Starosta vyzval poslancov,aby sa 

k jeho návrhu vyjadrili. 

Poslanci s jeho návrhom súhlasili.  

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ  z r i a ď u j e  nasledovné komisie: stavebnú komisiu;  kultúrnu komisiu ; komisiu pre 

verejný poriadok a riešenie sťažností a komisiu pre životné prostredie.“ 

 

Návrh predsedov: 

-  stavebná komisia -  Ing. Kováčová, 

-  kultúrna komisia  -  O. Melich, 

-  komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností – Mgr.J. Fiľová, 

-  komisia pre životné prostredie – M.Šatara. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ  v o l í  predsedov komisií nasledovne: 

 - stavebná komisia: Ing. Andrea Kováčová, 

 - kultúrna komisia: Ondrej Melich, 

 - komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností: Mgr. Jana Fiľová, 

- komisia pre životné prostredie: Miroslav Šatara. 

Zároveň žiada  predsedov komisií, aby predložili na ďalšie zasadnutie OZ návrhy členov 

jednotlivých komisií.“ 

12.)  Schválenie  všeobecne záväzného nariadenia obce  č. 03/2018 o dani z 

nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania 

dane a miestneho poplatku  na území  obce Hrnčiarske Zalužany na rok 

2019. 
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         Starosta uviedol tento bod rokovania nasledovne: „ miestne dane sme nezvyšovali od roku 

2012, a  nenavrhujeme ich zvyšovanie ani v ďalšom roku. 

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

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

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

nákladov. 

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

rokoch budeme zvyšovať po 0,50,-€ až kým nedosiahneme úroveň nákladov, ktorá je na úrovni 

cca 15 € ročne (toľko platíme). 

Tento rok však navrhujem výnimku t.j. nezvyšovať ich, lebo  niektorí možno viete, že sa menil 

zákon o odpadoch, ktorý určuje zvýšenie platieb za uskladnenie odpadu -  podľa úrovne 

separovania odpadu z 5,- Eur na 17,-Eur.  V tejto chvíli nie je možné vyčísliť dopad na naše 

náklady a preto bude zrejme v ďalšom roku nutné zvýšiť tieto náklady skokovo. Samozrejme 

nevylučujem ani možnosť ich zvýšenia už v tomto roku. Je to na Vás. 

Bližšie informácie o návrhu VZN podá  Ing. Krajlíková“. 

 

Ing.A.Krajlíková administratívna pracovníčka obce - predniesla prítomným návrh VZN 

č.03/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny dpad na rok 2019. 

Predniesla sadzby daní z nehnuteľností, dani za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, 

daň za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje,  sadzby poplatku za komunálny odpad, 

poplatku za drobné stavebné odpady a podmienky vrátenia, zníženia a odpustenia tohto 

poplatku. 

 

Mgr. Jana Fiľová poslankyňa OZ – mala otázku či by sme nemohli v obci viac separovať do 

kontajnerov na separovaný zber podľa farieb. 

 

Starosta – my musíme pri separovaní rešpektovať vybavenie a spôsob separovania Združenia 

obcí pre likvidáciu odpadu (ZOPLO), ktorého sme členom a ktorý realizuje v obciach z okresu 

odvoz, uskladnenie a separovanie odpadu….. Máme kontajnery na separovaný zber odpadu na 

sklo, papier, plasty, textil, kovy. Budúci rok by mala každá domácnosť dostať kompostér. 

 

ZOPLO dostalo dotáciu takmer 4.milióny Eur na triedičku odpadu- mala by sa zvýšiť tým  

úroveň separovania. Ak by sme aj napríklad my neseparovali dobre, toto nám môže pomôcť. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje  všeobecne závazné nariadenie obce  č. 03/2018 o dani z 

nehnuteľností,miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na 

území  obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2019, podľa predloženého návrhu (príloha č.1 

zápisnice)“. 
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13.) Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov. 

 
    Starosta:  „Jedná sa o ďalšie poplatky za drobné služby poskytované obcou. Tu sme urobili 

určitú revíziu, lebo niektoré ako napr. faxovanie, kolotoče a podobne sú už neaktuálne. Rozšírili 

sme oslobodenie miestnych organizácií – mimo podnikateľských – o poplatky za zábavy, akcie 

v espresse, zapožičanie stolov, stanov a podobne. 

Dôvodom je, že na jednej strane poskytujeme dotácie na ich činnosť a keď vyvinú aktivitu tak 

by sme im ju nemali spoplatňovať. 

Doplnili sme poplatok za miestnosť vedľa pošty, ktorá je vhodná aj na menšie oslavy a 

navrhujeme ju vo výške 10,-€. 

Návrh týchto poplatkov Vám bol doručený, tak Vás poprosím o Vaše názory, pripomienky 

a doplnenia“. 

 

Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky ani doplnenia.  

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje sadzby ďalších miestnych poplatkov podľa predloženého návrhu“ (príloha 

č.2) 

 

14.) Správa z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky 

za rok 2017  

 
     Starosta - takúto správu sme v minulosti prerokovávali skôr. Len teraz došlo k tomu, že jeden 

zo spolumajiteľov audítorskej spoločnosti umrel a tak nám vypovedali zmluvu. My sme trvali 

na jej dodržaní v tomto roku a v budúcom budeme musieť hľadať nového audítora. Odovzdal 

slovo ekonómke p.M.Cabanovej. 

 

M.Cabanová – prečítala  správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky.  Konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý obraz konsolidovanej finančnej 

situácie konsolidovaného celku k 31.12.2017 a konsolidovaného výsledku jej hospodárenia za 

rok podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.  Informácie uvedené v konsolidovanej 

výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za 

daný rok a sú v súlade s individuálnou účtovnou závierkou za daný rok. 

 

 „ OZ berie na vedomie  správu z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky 

za rok 2017.“ 
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15.) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019.  

 
       V tomto bode kontrolór obce Ivan Pilčík predniesol stanovisko kontrolóra k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2019: „Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č.523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne 

záväznými nariadeniami obce.  

 
Celkový rozpočet obce 

 Návrh 2019 
 Príjmy celkom 864 884 
 Výdavky celkom 864 666 
+ prebytok, –schodok rozpočtu        +218 

 

Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Hrnčiarskych 

Zalužanoch predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť“. 

 
„OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019“ (príloha č. 3 

zápisnice). 

 

 

16.) Schválenie rozpočtu obce na rok 2019. 

 
Starosta  - pri zostavovaní rozpočtu sme zohľadňovali nasledovné východiská: 

– rast miezd  zamestnancov školských zariadení podľa kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa o  10%, 

– zamestnanie 7 zamestnancov cez zvýhodnené programy, 

– rast miezd ostatných zamestnancov obce o 10 % podľa kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa, 

 Investície z vlastných zdrojov: 

 - budova OcÚ – 7.000,-€ (rekonštrukcie vnútorných priestorov – chodby, kancelária.), 

 - opravy chodníkov a ciest  - 5.000€, 

 - dom smútku 5.500,-€  (bezbariérový vstup, schody). 

 - ZŠ –2.000,-€ (vnútorné priestory, podlahy);         

 - nákup pozemkov -  10.000,-€ (stavebné účely, parky SPF); 

  - projektové dokumentácie  -  4.900,-€. 

  

Investície z cudzích zdrojov so spoluúčasťou: 

 - kanalizácia Nová: 198.777,- Eur/ 10.463 ,- Eur, 

 - 2. splátka za KD (v prípade schválenia dotácie): 4.565,-€; 

 - kompostáreň: 120.000,- Eur/ 6.025,- Eur. 

Starosta odovzdal slovo ekonómke obce.   

 

V tomto bode M.Cabanová predniesla prítomným návrh rozpočtu obce na rok 2019. Rozpočet 

obce nemôže byť schodkový, môže byť prebytkový alebo vyrovnaný: 
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 Návrh 2019 
Bežné príjmy celkom 509 650 
Bežné výdavky celkom 509 432 
+ prebytok, –schodok rozpočtu    + 218 

 
Kapitálový rozpočet 

 Návrh 2019 
Kapitálové príjmy celkom 319 281 
Kapitálové výdavky celkom 355 234 
+ prebytok, –schodok rozpočtu -35 953 

 
Finančné operácie 

 Návrh 2019 
Príjmy finančného rozpočtu celkom  35 953 
Výdavky finančného rozpočtu celkom           0 
+ prebytok, –schodok rozpočtu +35 953 

 
Celkový rozpočet obce 

 Návrh 2019 
 Príjmy celkom 864 884 
 Výdavky celkom 864 666 
+ prebytok, –schodok rozpočtu        +218 

 

 

Kvôli jednoduchosti navrhujem, aby sme rozpočet schválili v jednoduchej forme–podľa 

hlavných kategórií -  tak ako  to robíme v posledných rokoch (tak ako Vám bolo doručené). 

 

Mgr.Jana Fiľová – mala otázku, či sme pri tvorbe rozpočtu v ŠJ rátali s tým, že budú mať 

obedy predškoláci zadarmo. 

 

M.Cabanová – nedalo sa s tým počítať nakoľko len včera schválili , že strava bude zadarmo od 

1.1.2019 len pre predškolákov.  

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2019 na úrovni 

hlavnej kategórie rozpočtovej klasifikácie podľa predloženého návrhu.“(Príloha č. 4) 

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

 

Neúčtovanie v programovom rozpočte: 

Obec môže a nemusí účtovať aj v programovom rozpočte. 
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Starosta – „pre Vás nových: Programový rozpočet je to isté čo sme schvaľovali pred chvíľou, 

ale je to cca 30 stranový dokument rozdelený do  podkategórií s rozsiahlym opisom. S minulým 

OZ sme sa dohodli, že  v programovom rozpočte nebudeme účtovať. Poprosím o Vaše názory.“ 

 

Poslanci súhlasili s tým, aby obec aj naďalej neúčtovala v programovom rozpočte. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

pravidlách územnej samosprávy, zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2019 bez 

programovej štruktúry“. 

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

 

Návrh rozpočtu na roky 2020-2021 

 

Starosta: „Keďže je veľmi ťažké naplánovať rozpočet čo len na 1 rok – musíme ho vždy 

aktualizovať a upravovať  v priebehu roka  rozpočtovými opatreniami. Predložený rozpočet na 

roky 2020-2021 je urobený len rámcovo , informatívne, bez plánovania väčších investícií. OZ 

by ho malo zobrať na vedomie. Ale ak chcete k nemu bližšiu informáciu – poprosím Vás 

o otázky“. 

 

K návrhu rozpočtu na roky 2020-2021 nemal nikto prítomných poslancov žiadne otázky ani 

pripomienky. 

 

„Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021“. 

 

17.) Prerokovanie žiadostí 

  
Starosta - do termínu dnešného zasadnutia sme obdržali len jednu žiadosť, ktorá patrí do 

kompetencie OZ: 

 -  CBA Slovakia a.s., nás žiada o zmenu podmienok nájomnej zmluvy: 15 % - né zníženie 

nájomného  z  8.743,92 Eur ročne na 7.432,33 Eur a zmenu z doby neurčitej na dobu 

určitú. 

Z minulosti: v r. 2011 sme  robili nové nájomné zmluvy, ktoré sme upravovali tak, aby aj 

nájomcovia aj obec mali jasné podmienky. Predtým sa každý rok schvaľovala nová výška 

nájomného. My sme to stanovili tak, že výšku nájomného sme pri zmene zmluvy vyrokovali s 

nájomcom a takto stanovená výška sa upravovala každoročne o výšku inflácie resp. deflácie. 

CBA má teraz  nájomné  vo výške 8.743,92€ročne (728,66€ mesačne). V cene nájomného majú 

aj kúrenie, vodné, stočné, komunálny odpad a daň z nehnuteľností. To všetko pri prenajímaní 

298 m2 plochy. My sme vlani investovali v ich priestoroch do regulácie kúrenia, výmeny 

radiátorov,  v tomto roku do okien a dverí. Mne sa skôr terajšia výška nájomného za týchto 

okolností  javí ako nízka a skôr by som uvažoval o zvýšení ako o znížení (na čo máme podľa 

zmluvy nárok). Minimálne by som ju ponechal v doteraz stanovenej podobe. 
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V žiadosti neudávajú dôvody, prečo o zníženie žiadajú, ale p. Cabanová volala s dotknutou 

pracovníčkou.  Tá jej povedala, že sa ich dotkne  príplatok za obchodný reťazec, zvyšovala sa 

minimálna mzda, budú musieť prispievať na dovolenku a vyššie budú mať víkendové príplatky. 

Za týchto okolností vraj ich prevádzka bude nerentabilná. Toto sú všetko zásahy štátu do 

podnikania a my ich  nevieme ovplyvniť  a  ani za ne nemôžeme. To  sú riziká podnikania. Čiže 

v ich ponímaní zvýšené náklady súvisiace so zásahmi štátu chcú preniesť na obec. 

Aj nám sa zvyšujú ceny energií, ako aj cenu vodného – a toto majú v cene nájomného. To je 

zase riziko nášho podnikania. Taktiež musíme rešpektovať minimálnu mzdu a podobne. 

 

Mgr.J.Fiľová – nevieme aký majú obrat, to je ťažké. Môžeme zostať na tej istej úrovni. 

 

Starosta – oni majú urobiť opatrenia, aby ich rentabilita bola vyššia. 

 

V.Ďalog – nie je dôvod na zníženie.  

 

M.Šatara – keď nám nedali presnú ekonomickú analýzu , že sa im zvýšili prevádzkové náklady, 

tak im nemáme prečo znížiť nájom. 

 

Starosta – mám informáciou, že inde majú prenajímané priestory aj za vyšší nájom. 

 

M.Cabanová – volala som do CBA a na otázku prečo chcú zmeniť zmluvu na dobu určitú sa 

CBA nevyjadrilo. Informovala som ich o tom, že ak by sme im znížili nájom tak by sme im 

každoročne počítali vyúčtovanie energií. 

 

O.Melich – máme dosť miestnych podnikateľov, ktorí by dali viac za prenájom týchto 

priestorov. 

 

Starosta – k zvyšovaniu by som pristúpil  až vtedy, keď by sme mali nového záujemcu 

o prenájom týchto priestorov. V tejto chvíli odporúčam ponechanie doterajšieho znenia zmluvy. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 0 

Proti: 7 

Zdržal sa: 0 

 

 „ OZ neschvaľuje žiadosť  CBA Slovakia a.s. Lučenec o zmenu podmienok nájomnej 

zmluvy“. 

 

18.) Určenie platu starostu obce 

 
Ivan Pilčík kontrolór obce - podľa  zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorého novela je účinná od 1.12.2018: 
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§ 3 

Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok – v tomto prípade za rok 2017 a násobku podľa §4 ods.1 (v 

našom prípade 1,83 násobok). To je tzv. minimálny plat. 

§ 4 

Starostovia sa na účely §3 ods. zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov 

obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto: 

 

1.   do 500 obyvateľov 1,65-násobok 

2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok 

3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok 

4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,41-násobok 

5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok 

6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok 

7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok 

8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok 

9. nad   100 000 obyvateľov 3,98-násobok 

 

(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods.1. 

Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 

 

(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi 

plat podľa §3 ods.1. 

 

Náš starosta mal doteraz  minimálny plat  zvýšený  o 30 %, pričom bezplatne vykonáva aj 

funkciu konateľa Obecného podniku služieb H.Zalužany s.r.o. 

 

Ing.A.Kováčová – podľa môjho názoru si zaslúži viac.  Za 8 rokov robí maximum, OZ sú vždy 

pripravené na 100%, vybavuje dotácie na zveľadenie obce. 

O.Melich – ja navrhujem 40% až 50 % zvýšenie. 

 

V.Ďalog – keď starosta pred 8 rokmi začínal,  boli  sme opatrní – teraz by sme mali oceniť čo 

za posledné 4 roky urobil – navrhujem 50% zvýšenie. 

M.Šatara-  za posledné 4 roky sme nemali možnosť dať mu odmenu . Za tieto 4 roky sa v našej 

obci veľa vybudovalo - cesty, ZŠ, MŠ , ČOV.... Chodíme aj po iných obciach a vidíme, že nie 

všade je to tak. Navrhujem zvýšenie o 50 %. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 
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Proti: 1 

Zdržal sa: 0 

 

 „ OZ  u r č u j e v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 

určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku (podľa § 4 ods. 1.) 

1,83,  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

OZ  v súlade s §4 ods.2 uvedeného zákona  z v y š u j e  plat starostu obce Hrnčiarske Zalužany 

o 50% mesačne, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu“. 

 

19.) Určenie zástupcu starostu 

  
Starosta informoval:, že podľa § 13b ( zastupovanie starostu) zákona o obecnom zriadení 

starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 

zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu 

zvolí obecné zastupiteľstvo. 

 - Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, 

poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. 

- Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

-  Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom 

rozsahu zástupca starostu . Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 

Starosta Ing.B.Nociar- „ Využívam teda svoje právo a po dôkladnom zvážení stanovujem 

za svojho zástupcu  poslanca pána Vladimíra Ďaloga“. 

„ OZ berie na vedomie informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu  bude 

poslanec OZ p. Vladimír Ďalog.“ 

 

20.) Diskusia a organizačné veci, rôzne 

 

1. Rada školy: 

 

„Za obec sú delegovaní do rady školy: pracovníčka OcÚ Ing. Agáta Krajlíková a doterajší 

poslanec OZ p. Rastislav Bolha. 

Keďže p.R.Bolha v týchto voľbách nekandidoval – stratil mandát poslanca. Na základe toho  

dobrovoľne odstúpil z rady školy. Na základe uvedeného je potrebné  zvoliť nového člena rady 

školy.  

Keďže evidentne najbližší vzťah k školstvu z nových poslancov má p. Mgr.Jana Fiľová, ktorá 

v školstve pracuje, navrhujem delegovať ju ako zástupkyňu OZ  do rady školy. Má niedkto iný 

návrh?“  

Keďže nikto z prítomných nemal iný návrh, dal starosta hlasovať. 

 

 

 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388454
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Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

 „OZ volí za delegovaného  zástupcu obce Hrnčiarske Zalužany  do Rady školy pri ZŠ v 

Hrnčiarskych Zalužanoch poslankyňu OZ p.  Mgr. Janu Fiľovú. 

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

2. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 

 

 „V minulých častiach som spomínal, že rozpočet obce je živý dokument a v priebehu roka je 

potrebné ho upravovať podľa reality finančných tokov, mali by sme pristúpiť k schváleniu 

rozpočtového opatrenia č. 7/2018. Týmto opatrením by sme si mali vytvoriť priestor k úprave 

rozpočtu v súvislosti s už v minulosti schválenými výdavkami napr. kúpa bezpečnostných 

komponentov na detské ihrisko, preplatenie  zvyšku dovolenky a podobne. Tieto veci sme 

napriek ich schváleniu zatiaľ nezrealizovali, nakoľko sme nemali istotu v reálnych príjmoch. 

Keďže reálne príjmy sú vyššie ako rozpočtované môžeme ich realizovať. 

Účtovný dopad na výsledok hospodárenia bude nulový, nakoľko  o rovnakú sumu navyšujeme 

príjmy rozpočtu  ako aj výdavky. 

 

M. Cabanová – predniesla návrh RO č.7/2018: 

Zvýšenie  príjmov v položke:   

111 003 Kód zdroja 41  Podielové dane                              6.000,--€ 

celkové zvýšenie príjmov                                                    6.000,-- €  
 

zvýšenie výdavkov :  

Funkčná klasifikácia: 01.1.1. kód zdroja 41 

Ekonomická klasifikácia: 611                                           4.000,-- €  

Ekonomická klasifikácia: 637004                                     2.000,-- € 

Celkové zvýšenie výdavkov                                               6.000,-- € 

 

Zmena sa týka preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu obce a zvýšené náklady na služby 

spojené s vypracovaním projektových dokumentácií, revíziami a verejným obstarávaním. 

 

M.Šatara – ja by som chcel podrobne vedieť koľko ide jednotlivo  na čo.  

 

M.Cabanová – je to len presun medzi položkami, konkrétne vyčíslenie bude vykázané pri plnení 

rozpočtu. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

„ OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.7/2018 podľa predloženého návrhu (príloha č.5).“ 
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3. Organizačné veci: 

  

Zasadnutia OZ:  majú byť zvolávané minimálne každé 3 mesiace, resp. podľa potreby. Zvyčajne 

je to  cca 5 zasadnutí ročne. Plán termínov OZ nemáme presne stanovený, ale na každom OZ 

Vám oznámim kedy predbežne sa bude konať to nasledujúce, ale reálny termín sa môže 

samozrejme podľa potreby meniť.  

Dni a termíny: Doteraz bolo tak, že OZ sme mávali v piatok. V letnom období o 18.00 hod.,  v 

jarnom a jesennom o 17:30 a v zimnom o 17.00 hodine. Chcem sa Vás opýtať či Vám to takto 

vyhovuje, alebo chcete niečo zmeniť. 

 

Poslanci OZ súhlasili s termínmi zvolávania OZ. 

 

Starosta - v záujme znižovania byrokracie Vás chcem poprosiť, či by nebolo možné  pozvánky, 

podklady posielať mailom. Viem, že výnimkou je p. Ďalog, ktorému budeme posielať papierové 

podklad.  Je ešte niekto, kto by preferoval papierovú formu. 

 

Všetci poslanci s výnimkou p.Ďaloga súhlasili so zasielaním podkladov, pozvánok mailom. 

 

Starosta požiadal poslancov o zapísanie mailových a telefónnych kontaktov do tabuľky pre 

potreby OcÚ.a požiadal ich , aby pri takto obdržaných  mailoch  vždy potvrďte ich prijatie, aby 

som mal istotu, že boli doručené. 

 

Ospravedlnenia: v prípade nemožnosti zúčastniť sa OZich požiadal, aby ho čím skôr informáciu 

o tejto skutočnosti. ( 0908903578, resp. OcÚ 047/5672111). 

-----------  

 

Diskusia :  

 

Starosta dal priestor prítomným na diskusiu.  

 

Mgr.Jana Fiľová – mňa po voľbách urazilo to, že ma niekto dáva do nejakej tlupy- mám na 

mysli ten povolebný list v ktorom sa spomínajú víťazi volieb. 

 

Starosta – ja s tým, listom nemám nič spoločné a ani ho neschvaľujem. Ja som však dostal  x- 

oveľa horších anonymov urážajúcich mňa, moju rodinu a dokonca aj výhražných.. Keby som 

ich zverejnil, to by sa len všetci čudovali čoho všetkého sú ľudia schopní.  Ja som však neplakal 

na facebooku, a vysporiadal som sa s tým sám... 

 

Ing.A.Kováčová – nás všetkých to urazilo – ja by som nikdy takú hlúposť nenapísala. 

 

M.Šatara –aj mňa to urazilo – je to úbohosť. Ja som kandidoval na poslanca, lebo chcem niečo 

urobiť pre túto obec.  

 

V.Ďalog –  niekto však urazil aj volebnú komisiu – tým , že dal podnet na Ústavný súd SR 

a v ňom podozrieva predsedu a podpredsedu komisie z falšovania výsledkov volieb. Ja by som 

to nenechal tak, na mieste predsedu by som to dal na súd. 

 

Starosta – zápisnicu o výsledku volieb podpísali všetci členovia komisie bez výhrad. 

 

Mgr.J.Fiľová – kandidát, ktorý dal podnet na Ústavný súd  má ako občan právo sťažovať sa. 
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M.Šatara – to je v poriadku mal na to právo. Ale člen komisie podpíše zápisnicu bez výhrad 

a potom sa sťažuje?  

 

Občan Pavel Skýpala – chcel by som sa vyjadriť k tomu čo to odznelo – podal som podnet na 

Ústavný súd SR na základe toho čo mi bolo povedané členmi komisie. A taktiež ma nahneval 

ten list, ktorý mi bol doručený hneď po voľbách ako výsledok volieb – volebné výsledky sa 

takto nedoručujú. Ak sa potvrdí na Ústavnom súde SR , že bolo všetko v poriadku tak som 

ochotný uhradiť náklady, ktoré mala obec s doručením volených materiálov do Košíc. Ale 

naopak ak sa potvrdí, že sa s volebnými výsledkami manipulovalo  žiadam od obce finančnú 

náhradu , tiež som s tým mal nemalé výdavky. 

 

Starosta – to je len majetková ujma, ale urobil si zlé meno obci. 

 

P.Skýpala – ja sa aj v médiách verejne ospravedlním, ak Ústavný súd potvrdí, že sčítanie hlasov 

bolo v poriadku. 

 

Ing.Peter Košťálik – chcem sa opýtať, že kde to zobrali tí dvaja členovia komisie , ktorí chcú 

svedčiť, že som im nedovolil nahliadnuť do hlasovacích lístkov. Opýtal som sa nakoniec či má 

niekto nejaké pripomienky  a nikto z komisie sa neprihlásil. 

 

P.Skýpala – neútočil som v podnete na predsedu a podpredsedu. Som ochotní sa verejne 

ospravedlniť. 

 

Starosta - citoval zo sťažnosti odsek, v ktorom sťažovateľ jasne obviňuje predsedu 

a podpredsedu komisie.... 

Následne však navrhol uzatvorenie tejto témy. 

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

 

Mgr. Elena Sélešová – blížia sa najkrajšie sviatky v roku – mali by sme mať k sebe bližšie. 

Týmto Vás srdečne pozývam na predvianočnú akciu ,,Od Lucie do troch kráľov“, ktorú 

organizuje súbor Hrnčiarka. Bude sa konať 16.12.2018 o 14,00 hodine v budove obecného 

úradu. Táto akcia sa aj vlani dostala do našich sŕdc. Porozprávať sa , prežiť spolu tie 

predvianočné chvíle, dať si teplý punč a koláčiky. Pozývam Vás aj na Silvestrovskú zábavu, 

ktorú organizuje súbor Hrnčiarka- bude sa konať 31.12.2018 o 20,00 hodine v sále obecného 

úradu. 

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

 

Pán Július Slanina – ja by som Vás tiež chcel pozvať – 2 dni pred štedrým dňom 22.12.2018 

o 15-tej hodine v hornej krčme varíme kapustnicu ,,len tak,,. Vlani som tam poslancov nevidel, 

tak teraz Vás srdečne pozývam. 

v 

Pán Radovan Séleš – som  tu jediný za bývalých poslancov. Chcel by som popriať 

novozvoleným poslancom veľa dobrých rozhodnutí, dobré zdravie, aby sa všetko darilo tak 

dobre ako aj doteraz. 
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21.) Záver 

 
Starosta poďakoval všetkým za  účasť na dnešnom zasadnutí. Predbežný termín ďalšieho OZ 

stanovilna 22.2.2019. 
Následne oficiálne uzatvárel rokobanie OZ. 

 

 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Ing.Andrea Kováčová 

Miroslav Šatara 

       

                  

     

 

 

                                                                                                 Ing.Branislav Nociar 

                                                               starosta obce    
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                      Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

                Uznesenie č. 5 / 2018 ( 1/2018 -2022) 
 

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

5.12.2018 o 17.30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch 

Obecné zastupiteľstvo : 

 

A/ Berie na vedomie : 
 

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Hrnčiarske Zalužany. 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

3. Správu z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017. 

4. Správu kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 (príloha č. 3 zápisnice). 

5. Návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021. 

6. Informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec OZ 

p.Vladimír Ďalog. 

 

 

B/ Schvaľuje : 
 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

      

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

 

 

2. Schvaľuje všeobecne závazné nariadenie obce č.03/2018 o dani z 

nehnuteľností,miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho 

poplatku  na území  obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2019, podľa predloženého 

návrhu (príloha č.1 zápisnice). 

 

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

 

 

3. Sadzby ďalších miestnych poplatkov podľa predloženého návrhu (príloha č.2 

zápisnice). 

 

 

 Dátum: ..................................                   Podpis: ..............................................  
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4. Rozpočet obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2019 na úrovni hlavnej kategórie     

rozpočtovej klasifikácie podľa predloženého návrhu. (Príloha č. 4 zápisnice) 

 

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

 

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

samosprávy, zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2019 bez programovej 

štruktúry. 

 

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

 

6. Rozpočtové opatrenie č.7/2018 podľa predloženého návrhu (príloha č.5 zápisnice). 

 

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

 

 

C/ Konštatuje že : 

 
1.Novozvolený starosta obce Hrnčiarske Zalužany  Ing. Branislav Nociar, zložil     

zákonom predpísaný sľub starostu obce.  

 

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

 

 

2. Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch: 

          1/  Vladimír Ďalog 

          2/  Mgr. Jana Fiľová 

          3/  Ing. Andrea Kováčová 

          4/  Ondrej Melich 

          5/  Miroslav Slížik 

          6/  Miroslav Šatara 

          7/  Ing. Radovan Vargic 

          zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

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

 

 

D/ Poveruje : 

 
1.Poslankyňu OZ Ing. Andreu Kováčovú  zvolávaním a vedením zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 

ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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  Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  

 

 

E/ Zriaďuje : 

 
1.Trojčlennú komisiu podľa Čl. 7  Zákona č. 357/2004 Zb. O  ochrane  verejného  záujmu  

pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v zložení: 

 

1. Miroslav Šatara 

2. Mgr.Jana Fiľová 

3. Ing.Radovan Vargic.  

 

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

 

 

2.Nasledovné komisie: stavebnú komisiu;  kultúrnu komisiu ; komisiu pre verejný 

poriadok a riešenie sťažností a komisiu pre životné prostredie. 

 

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

 

 

 

F/  Volí : 
 

1.Predsedov komisií nasledovne: 

  - stavebná komisia: Ing. Andrea Kováčová, 

  - kultúrna komisia: Ondrej Melich, 

  - komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností: Mgr. Jana Fiľová, 

- komisia pre životné prostredie: Miroslav Šatara. 

Zároveň žiada  predsedov komisií, aby predložili na ďalšie zasadnutie OZ návrhy  

členov jednotlivých komisií. 

 

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

 

 

2.Za delegovaného  zástupcu obce Hrnčiarske Zalužany  do Rady školy pri ZŠ v 

Hrnčiarskych Zalužanoch poslankyňu OZ p. Mgr. Janu Fiľovú. 

 

 

Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................   
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G/  Neschvaľuje: 
 

1.Žiadosť CBA Slovakia a.s. Lučenec o zmenu podmienok nájomnej zmluvy. 

 

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

 

 

H/  Určuje : 
 

 

1.V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 

určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku (podľa § 4 ods. 1.) 

1,83,  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

OZ  v súlade s §4 ods.2 uvedeného zákona  z v y š u j e  plat starostu obce Hrnčiarske 

Zalužany o 50% mesačne, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

    

                                                               

Ing. Branislav Nociar 

                starosta obce     

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388454

