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              Obec Hrnčiarske Zalužany 

         Z Á P I S N I C A  1/2019 (2/2018-2022) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  1.3.2019, o 17,00 hodine,  v zasadačke    Obecného   úradu v 

Hrnčiarskych Zalužanoch 

 

Prítomní: 
Ing. Branislav Nociar – starosta obce, 

Ing.Agáta Krajlíková- administratívna pracovníčka obce, 

Martina Cabanová – ekonómka obce, 

Ivan Pilčík – kontrolór obce.  

 

Poslanci: 
Vladimír Ďalog, 

Mgr.Jana Fiľová, 

Ing.Andrea Kováčová, 

Ondrej Melich, 

Miroslav Slížik, 

Miroslav Šatara, 

Ing. Radovan Vargic. 

 

Hostia: 

Ing.Peter Košťálik, 

Tatiana Melichová, 

Peter Nachtmann, 

Július Obročník, 

Mgr.Elena Sélešová, 

Pavel Skýpala, 

Július Slanina, 

Dušan Sýkora. 

 

1.)  Otvorenie zasadnutia 

 

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

prítomných a oficiálne otvoril zasadnutie. 

 

2.) Zistenie  spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa 

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

poslancov 7 je prítomných 7, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa.  
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Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

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

Za overovateľov: p.Mgr.Janu Fiľovú a p.Ing.Radovana Vargica.  
 

4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ 

 
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 z ustanovujúceho  zasadnutia  OZ konaného dňa  5.12.2018. 

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

7.   Interpelácie poslancov. 

8.   Správa kontrolóra obce za rok 2018. 

9.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019. 

10. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2018. 

11. Schválenie rozpočtových opatrení č.1/2019 a 2/2019. 

12. Návrh na vyradenie majetku. 

13. Návrh na odpis pohľadávok. 

14. Schválenie Zásad č.1/2019 k  používaniu súkromných osobných motorových    

      vozidiel pri  pracovných cestách v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany. 

15. Schválenie Smernice č. 1/2019 o postupe pri zadávaní zákaziek malého 

      rozsahu (ZMR) a zákaziek s nízkou hodnotou (ZNH). 

16. Prerokovanie žiadostí. 

17. Rôzne. 

18. Diskusia. 

19. Záver. 

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

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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5.)  Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho  zasadnutia OZ konaného  

dňa 5.12.2018 

 
„Bod  B/2 – schválené VZN č.03/2018 – (o dani z nehnuteľností a poplatku za KO) – bolo 

zverejnené zákonným spôsobom (stránka obce, úradná tabuľa), účinnosť nadobudlo 1.1.2019 a 

postupujeme podľa neho. 

 

Bod B/3 – schválené sadzby ďalších miestnych poplatkov – predmetné poplatky vyberáme 

podľa takto schválených sadzieb. 

 

Body B/4 -5 – schválený rozpočet obce na úrovni hlavnej kategórie rozpočtovej klasifikácie, 

bez programovej štruktúry – rozpočet bol zákonným spôsobom zverejnený a postupujeme 

podľa neho. Dnes už k nemu budeme schvaľovať aj zmeny formou rozpočtových opatrení. 

    

Bod B/6 – schválené rozpočtové opatrenie č.7/2018 - schválené zmeny boli  zapracované do 

rozpočtu a postupovali sme podľa nich. 

 

Body E/1-2; F/1 – boli zriadené komisie: na ochranu verejného záujmu, stavebná, kultúrna, 

komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností, komisia pre životné prostredie – a zvolení 

ich predsedovia. S výnimkou prvej komisie, tieto ešte nie sú funkčné, nakoľko im chýbajú 

členovia, čo budeme riešiť dnes v bode rôzne,  kde by sme mali zvoliť členov týchto komisii 

podľa návrhu ich predsedov. 

 

Bod F/2 – za delegovaného zástupcu obce v Rade školy pri ZŠ HZ bola zvolená p. Mgr. Fiľová 

-  toto bolo oznámené predsedníčke rady, ktorá ju pozve na najbližšie jej zasadnutie. 

 

Bod G/1 – neschválená žiadosť  CBA Slovakia LC o zmenu podmienok nájomnej zmluvy – 

toto bolo oznámené žiadateľovi – čakáme na reakciu. 

 

Bod H/1 – určenie platu starostu a  jeho zvýšenia – od dňa jeho  určenia  som odmeňovaný 

podľa takto určenej výšky“. 

  

„ Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 5.12.2018 boli splnené.“ 

 

 

6.)  Správa o činnosti obecného úradu 

 
 a)  Opravy a  kúpa majetku: 
   „Ešte z minuloročného rozpočtu, v súlade so schválenými rozpočtovými opatreniami, sme 

kúpili resp. zabezpečili: 

 -  pamätník (teleso)  2.207,-€; 

 -  pre ZŠ – traktorovú kosačku (5.929,07,-€), podlahovú krytinu (3.192,76,- €), ktorú budeme  

klásť do tried v tomto roku; 

 -  pre detské ihriská – dopadové plochy, aby sme dosiahli ich bezpečnosť v súlade so správou  

o ich revízii; (MŠ – 1350, park 1350); 

 - okná a dvere  do domu smútku (6.468,79,-€); 

 - okná na budovu šatní na ihrisku (2.300,-€); 

Obidvoje  už aj boli nainštalované; 
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 - z dotácie z Regionálneho príspevku Úradu vlády (6.000,-€),so spoluúčasťou obce (700,-€) -  

sme zateplili a odizolovali strechu na budove šatní v areáli ihriska; 

 - komplexne sme opravili (sadrokartón, svietidlá, stierky, podlahy) – v budove MŠ: kanceláriu 

riaditeľky a zborovňu + nábytok 404,81,-€;  

- čiastočne z minuloročného rozpočtu, ako aj tohtoročného, sme zrekonštruovali čakárne 

lekárok a umyvárku pri toaletách  646,38,- €; 

- rekonštruujeme chodbu obecného úradu a poslednú nezrekonštruovanú kanceláriu na 

obecnom úrade  (1.430,81,- € + 817,13 €  dlažba ). 

 - ZŠ  - z prenosu zostatku rozpočtu z minulého roku sme kúpili regály do archívu (589,46,-€); 

 - ešte v minulom roku sme od Bakšovcov odkúpili pozemky pod miestnou komunikáciou v 

Kederke (766,-€), ako aj jednu malú parcelu v parku pod kostolom od pani M.Talánovej (40€). 

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

b) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy:  

 

 b1. -Program Cesta na trh práce opatrenie 2 §54, (najvýhodnejší program:95 % platí úrad, 

5% obec) sme zamestnali: 

- Pavla Šusteka na obdobie od 1.10.2018-30.9.2019; 

- Jána Parobeka a Františka Vargica od 1.11.2018 – 31.10.2019. 

 

Zamestnávanie cez tento program bude v budúcnosti komplikované, lebo obmedzujú zdroje (na 

tento rok je 10 miest na celý okres) a sprísňujú podmienky (nezamestnanosť viac ako 1 rok a 

základné vzdelanie). 

Teda pokiaľ budú zdroje aj na menej výhodné programy (§50j – financovanie 80:20) budeme 

sa snažiť ich využiť, lebo aj vzhľadom k tomu, že chceme občanom pomôcť pri realizácii 

kanalizačných prípojok, ich budeme potrebovať veľa. 

 

b2. - dobrovoľnícka činnosť (½ pracovný úväzok, mzda cca 202€, platí to na 100 % úrad 

práce) – sme zamestnali na obdobie 1.1.2019-30.6.2019 – Vladimíra Ďaloga ml. 

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

c) Žiadosti o dotácie:  

 

c1. -  Schválené: 

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

- Kanalizácia ul. Družstevná:  - (bola schválená vo výške 145.000,-€ - využité 132.199,43€ 

nakoľko prípojky sú neoprávneným nákladom, so spoluúčasťou  6.957,87,-€). Z dotácie bola 

robená hlavná vetva, ktorá bola zasypaná zeminou, zaasfaltovaná. Projekt musel byť dokončený 

a vyúčtovaný do konca novembra – čo sa aj stalo. 

    Prípojky nie sú súčasťou dotácie. Podľa platných zákonov by si ich mali robiť občania sami 

na vlastné náklady. My však máme záujem na tom, aby sa občania pripájali  na kanalizáciu, 

preto sa budeme snažiť na naše náklady vybudovať prípojky v ceste a pomôcť s prácou pri 

napájaní RD (pokiaľ máme zamestnancov cez zvýhodnené programy). S tým, že materiál 

zaplatia záujemcovia o pripojenie (tak sme to robili aj v minulosti.) 

    Vlani  sme síce schválili  z vlastných zdrojov sumu na vybudovanie prípojok v ceste 3.500€. 

Malo by sa to robiť v interakcii s prípojkami do RD, čo by sa však do príchodu zimy nestihlo, 

preto  sme to z časových dôvodov odložili na tento rok (budeme to musieť zakomponovať do 

rozpočtu). Zistíme, kto by mal reálny záujem o pripojenie, zabezpečíme stroj na vykonanie  

prác v ceste (prioritne týmto záujemcom) a následne by sa mohli robiť pripojenia RD – ak to 

bude možné zamestnancami obce. 

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

3.500€.) 

Zo schváleného projektu bola urobená plynová prípojka, vymenené okná a dvere, taktiež vráta, 

strecha, prípojka vody, kanalizačná prípojka, vnútorné práce – kúrenie, zdravotechnika (sprchy, 

WC), voda a čiastočne opravy stien. 

 

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

po dlhých prieťahoch zmenu financovania zo zálohovej na refundačnú platbu. Systém spočíva 

v tom, že obec zaplatí za dielo (z prekleňovacieho úveru, úver v Prima banke, na zaplatenie 

ceny 12M BRIBOR+1 %, poplatok 0,25%) - čerpanie prebehlo v novembri. Nasleduje  žiadosť 

o platbu voči PPA a po jej zadministrovaní a kontrole 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 v parku -  (žiadaná suma 11.500,-€ - schválené 8.000,-€, vysúťažená cena 

10.929,48,-€) - administratívne procesy boli ukončené až v novembri  (úpravy rozpočtu, verejné 

obstarávanie, podpísanie zmluvy o dotácia kontrola verejného obstarávania); kedy už nebolo 

možné práce zrealizovať v minulom roku. Mali by sme ich ukončiť do konca marca. 

  

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

zo schválenej dotácie z Úradu vlády 45.000,-€ - z nej  sme vymenili všetky doteraz nevymenené 

okná a dvere. Práce boli dokončené v decembri. 

 

-  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 muselo byť ukončené a vyúčtované do konca novembra – čo sa aj podarilo. Prebehlo 

vyúčtovanie dotácie a celé dielo je aj zaplatené .  Urobené bolo: kúrenie v celej budove, výmena 

okien a dverí (ktoré ešte neboli urobené), vybudovanie novej strechy vrátane zateplenia a 

zateplenie fasády budovy. Z vlastných zdrojov sme vymenili svietidlá, opravili elektrinu, urobili 

prípravu na klimatizáciu, vymaľovali niektoré miestnosti. Bolo to všetko robené vo veľkej 

hektike – veď zmluvu o dotácii sme podpisovali až v júli, ale  výsledný efekt  stojí za to. 

- Oprava strechy na budove šatní: (dotácia 6.000,-€) o tej som Vás už informoval. 

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

 

c 2. -čiastočne realizované: 

 

- Obecný podnik služieb ( OPOS) -   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 nám 

bolo  oznámené, že naša žiadosť prešla bez korekcie cez protimonopolný úrad a následne bola 

vládou schválená vo výške: 

 

   - 147.301,44,- €, 

   - použitie: 

Stavebné náradie a vybavenie: 

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

doska, cestná rezačka, búracie kladivo – už bolo realizované, z dotácie sme dostali 

10.301,-€. 
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Pripravujeme verejné obstarávanie na : 

 Strojné vybavenie: 

-  šmykom riadený kolesový nakladač (UNC), 

-  príslušenstvo k nemu: podkop, búracie kladivo, hydraulická radlica, zametač, vidly 

na palety. 

 

Nákladný automobil: 

- nákup nákladného automobilu na prevoz materiálu a nakladača. Nákladné úžitkové 

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

podvozok 4*2 

Malo by to byť realizované - dodané v tomto roku. 

 

Požiadali sme o dotáciu na: 

 

Mzdové náklady: 

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

koordinátora prác, účtovníčku a mzdovú - administratívnu pracovníčku a na časť pracovnej 

mzdy pre vedúceho skupiny. Týmto vedúcim je nový pracovník pán Vladimír Ďalog, ktorý 

nastúpil od 1.1.2019. Tým, že OPOS je s.r.o. - nejde o konflikt záujmov a teda je možné ho 

zamestnávať. Jeho pracovné miesto je čiastočne financované zo zvýhodneného programu 

UPSVaR (§54 - cesta na trh práce 2, aktivita 1, 15 mesiacov 85% UPSVaR : 15% OPOS) od 

1.1.2019-31.8.2020, posledných 5 mesiacov z toho na náklady OPOS-u a čiastočne z dotácie 

regionálneho príspevku vlády. 

Aktuálne má teda OPOS 4 zamestnancov + 0,75 dohodári. 

Túto časť dotácie by sme mali obdržať do konca polroka. 

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

c 3.: Rozpracované 

 

 - Kanalizácia: Rozšírenie ul. Nová   - minulé OZ schválilo pokračovanie v budovaní 

kanalizácie v obci. Ďalšou ulicou, ktorú by sme radi odkanalizovali, by mala byt ulica Nová. 

Tam už prebehlo územné konanie, následne bolo vydané stavebné povolenie, ktoré máme už aj 

právoplatné. 

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 o dotáciu sme podali v októbri 2018 podľa projektovaného rozpočtu, pričom po 

uskutočnení verejného obstarávania, (ktoré teraz prebieha) sa môžu ceny mierne pomeniť, 

zrejme smerom dole. 

Rozhodnutie o dotácii očakávame cca v apríli resp. máji. 

 

 - 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 a 15.8.2018 – sme dostali potvrdenie o registrácii žiadosti. Od tej doby sme obdržali 

dve výzvy na doplnenie žiadosti, ktoré sme v požadovanej (veľmi krátkej ) lehote dodali 

riadiacemu orgánu. Toto sú zatiaľ pozitívne informácie, ktoré smerujú k tomu, že v dohľadnej 

dobe by sa malo o tejto žiadosti rozhodnúť. 
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- Kompostáreň – vlani sme schvaľovali podanie žiadosti o dotáciu  na vybudovanie 

kompostárne v obci: celkové výdavky 121.210,84,-€, z toho dotácia (95%) 115.150,30,-€, 

spoluúčasť 6.060,54,-€ . Túto žiadosť sme vlani podali 3x, pričom 2x  z toho sme ju museli 

stiahnuť, lebo sa nám nepodarilo zdarne ukončiť územné rozhodnutie a získať  stavebné 

povolenie. Predmetnú žiadosť sme podali tretí krát v decembri a už máme aj stavebné 

povolenie, takže nádej na jej získanie je. Ako vás budem informovať neskôr, v súvislosti so 

zmenou zákona o odpadoch, by nám realizácia takejto investície priniesla významnú úsporu 

nákladov za uskladnenie komunálnych odpadov. 

  

 - BBSK  - podaná žiadosť o dotáciu na Hrnčiarske slávnosti. 

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

c.4 - Informácia o aktuálne pripravovaných žiadostiach  o dotácie a ich prípadné schválenie, 

ich podania  si prejdeme v bode rôzne. 

 

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

 

 

7.) Interpelácie poslancov 

 
V tomto bode dal starosta obce priestor poslancom OZ na ich interpelácie: 

 

O slovo sa prihlásil poslanec OZ pán Vladimír Ďalog- chcel by vedieť kto je vlastníkom domu  

oproti dolnej krčmy, komín sa nakláňa a môže spadnúť na cestu pre chodcov, ktorá spája hlavnú 

ulicu s Hrnčiarskou. Bolo by potrebné to opraviť. 

 

Starosta – vlastní to pani Helena Adamová, ktorá býva v Lučenci. Budeme ju kontaktovať, aby 

zabezpečila odstránenie resp. opravu komína. 

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

 

Ďalej za o slovo prihlásila poslankyňa OZ Mgr.Jana Fiľová – mala návrh či by sa nemohlo 

v miestnom rozhlase vyhlásiť, aby psy nebehali samé bez majiteľa po obci. Je to nepríjemné- 

niektoré psy vydrhnú občanom sliepky. Každý by si mal psa strážiť. 

 

Starosta – oznam v miestnom rozhlase už bol viackrát odvysielaný. Máme aj VZN o chove 

a držaní psov. Niekoľko krát sme robili odchyt psov. Možno by pomohlo, keby sme vyberali 

pokuty. Zopakujeme oznam v rozhlase. 

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

 

Poslanec OZ Ing.Radovan Vargic- mal otázku na starostu obce, či sa bude niečo riešiť so 

stavebnými pozemkami. 

 

Starosta – v rozpočte na tento rok  máme schválených 10.000,- Eur na výkup pozemkov – to 

bude z veľkej časti použité na odkup pozemkov od Slovenského pozemkového fondu v 

parkoch. Zvyšok by sme chceli použiť na odkup pozemklov od občanov, ktoré by mali charakter 

stavebných pozemkov. 

 

Ing.R.Vargic – chcel by vedieť či sa bude robiť nová ulica so stavebnými pozemkami 

komplexne, lebo ľudia, ktorí vlastnia stavebné pozemky a nestavajú  ich nechcú predať. 
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Starosta – vybudovanie novej ulice so stavebnými pozemkami je nákladná a dlhodobá 

záležitosť. Na tento účel nie je možné získať žiadne dotácie a musíme to riešiť z vlastných 

zdrojov... Môj zámer je taký, aby sme v tomto roku rozhodli o lokalite, ktorú určíme na tento 

účel. V ďalšom roku vyčleniť zdroje na projektovú dokumentáciu  a výkup pozemkov. A v 

ďalších rokoch začať realizovať výkup pozemkov  a začať budovať siete... 

V tejto súvislosti chcem požiadať stavebnú komisiu, aby prerokovali možnosti  - lokality 

k rozvoju obce a vypracovali pre OZ odporučenie, ktorým by sme sa zaoberali na niektorom 

z ďalších OZ konaných v tomto roku..... 

Poslanec OZ Miroslav Šatara- toto by vyriešil územný plán obce. Bude v ňom presne určené 

kde bude individuálna bytová výstavba, kde nájomné byty. 

 

Starosta – čo sa týka územného plánu obce – my sme obec pod 2.000 obyvateľov teda  

nemusíme mať územný plán obce. Jeho vypracovanie trvá niekedy aj 3 roky a aj tak by sme sa 

museli rozhodnúť pre lokalitu, v ktorej chceme stavať... Tým sa oddialia naše plány na bytovú 

výstavbu. Tu bude stačiť vypracovanie územného plánu zóny.... 

 

Poslanec OZ Ondrej Melich – on je za to, aby sa urobila bytová výstavba mimo obce 

v extraviláne – lebo v obci už majitelia pozemkov pýtajú za odpredaj pozemku príliš vysokú 

cenu. 

 

Mgr.Jana Fiľová – za záhradami rodinných domov v Konopišti by sa mohla urobiť jedna ulica.  

Starosta – tam sú úzke švíky x-vlastníkov, možno sú aj lepšie lokality, ktoré by sa dali ľahšie 

vykúpiť. 

 

Miroslav Šatara – nebolo by lepšie prihlásiť sa na pozemkový úrad – do pozemkových úprav. 

 

Poslankyňa OZ Ing.Andrea Kováčová – môžeme sa prihlásiť do pozemkových úprav, ale oni 

to aj tak preveria. Potom to aj platí obec, podľa dôležitosti sa vytvára poradovník. 

 

Starosta – pýtal som sa prednostu – povedal, že nie je poradovník a štát by mal mať na 

pozemkové úpravy vyčlenené  finančné prostriedky. Ak by sme chceli ísť tou cestou poza 

záhrady v Konopišti, pozemkové úpravy by boli možno výhodné. Len o obciach, v ktorých sa 

budú realizovať pozemkové úpravy rozhoduje štát... 

 

Ivan Pilčík – máme vykúpené 3 hektáre pozemkov, mohli by sme ich vymeniť. 

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

Ing.Radovan Vargic – chcel by sa opýtať ako dlho bude  MŠ v lete otvorená. 

 

Starosta – väčšinou býva MŠ v lete otvorená 2 týždne , ale musí byť prihlásených  minimálne 

10 detí. My musíme aspoň čiastočne prihliadať aj na ekonomiku... Vždy tam musia byť aspoň  

2 učiteľky, kuchárky, upratovačka  a to je pri menšom počte detí ako 10 naozaj luxus.. 

Záleží to od záujmu rodičov. Stáva sa, že rodičia prihlásili aj 15 detí a potom ich chodilo len 

pár.  Ak by bol dostatočný záujem MŠ môže byť otvorená aj dlhšie ako 2 týždne..  

 

„OZ  berie na vedomie interpelácie poslancov“.  
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8.) Správa kontrolóra obce za rok 2018 

 
      V tomto bode hlavný kontrolór Ivan Pilčík predniesol prítomným správu kontrolóra obce 

za rok 2018. Prekontrolované boli účtovné doklady, kniha faktúr, bankové doklady, pokladničná 

kniha, pokladničné doklady a mzdové doklady za rok 2018. Pri kontrole neboli zistené žiadne 

nedostatky, účtovníctvo obce sa vedie v zmysle platných o predpisov zákona o účtovníctve 

č.431/2002 Z.z. . 

Potom dal starosta obce priestor na vyjadrenie prítomným poslancom. 

 

O slovo sa nikto neprihlásil. 

 

„OZ berie na vedomie  správu hlavného kontrolóra obce za rok 2018 (príloha č.1)“. 

 

 

9.)  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019 

 
Starosta – kontrolór je nástrojom poslancov na kontrolu činnosti obecného úradu. Oblasti, ktoré 

chce kontrolovať v r.2019 vám o chvíľu prednesie. Práve teraz je tu priestor na to, aby ste 

prípadne doplnili jeho návrh plánu o  oblasti, ktoré by ste chceli mať skontrolované vy. 

Samozrejme tým nie je dohodnuté vaše právo sa kedykoľvek dotazovať aj priamo mňa, resp. 

pracovníkov obce na veci, ktoré vám nie sú jasné, alebo sa vám nebodaj zdajú podozrivé. Potom 

odovzdal slovo kontrolórovi obce pánovi Ivanovi Pilčíkovi. 

 

Ivan Pilčík - predniesol prítomným plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na rok 2019 :  

- kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií, 
- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 
- kontrola mzdovej agendy zamestnancov obce, 
- kontrola príjmov z prenajatých priestorov,  
- kontroly vykonané na základe uznesení OZ, 
- vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce, 
- účasť na zasadnutiach OZ, 
- polročná a ročná správa o výsledkoch kontrol. 

 
„OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019 podľa 

predloženého návrhu (príloha č.2) a zároveň poveruje hlavného kontrolóra k výkonu 

kontroly podľa schváleného  plánu  kontrolnej činnosti.“ 

 

10.) Informácia o plnení rozpočtu za rok 2018  

  
Starosta - záverečný účet obce za rok 2018 budeme schvaľovať na ďalšom zasadnutí. Nakoľko 

vás však určite zaujíma ako dopadol rok 2018 v obci z finančného hľadiska  informáciu vám 

podá ekonómka obce. 

 

Ekonómka obce p. M.Cabanová: Obec Hrnčiarske Zalužany v roku 2018 hospodárila 

nasledovne: 

Účtovný hospodársky výsledok: 

celkové náklady obce boli vo výške:  549.517,37,- € 

Výnosy:  557.560,61,- € 
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HV účtovný zisk: 8.043,24,- € 

 

Rozpočtový hospodársky výsledok: 

Príjmy:     1.025.147,59,- €  

Výdavky: 1.000.468,30,- € 

Rozpočtový prebytok: + 24.679,29,- € 

Poníženie prebytku hospodárenia: -12.009,53,- € 

Upravený prebytok hospodárenia +12.669,76,-€ 

 

Poníženie je z  dôvodu nevyčerpaných dotácií (detské ihrisko), zostatok normatívu ZŠ,  

prostriedkov na účte školskej jedálne a sociálneho fondu. 

Podrobná a presná analýza celkového hospodárenia obce za rok 2018 bude vyčíslená v 

záverečnom účte obce, ktorý budeme schvaľovať na budúcom zastupiteľstve, resp. najneskôr 

do 30.6.2019. 

 

Starosta - z môjho pohľadu, sme vlani potrhali všetky rekordy našej obce. Príjmy rozpočtu nad 

1 mil.€ sme ešte nikdy v histórii nemali a dosiahli sme ich hlavne obrovskou úspešnosťou pri 

získavaní dotácií. 

Realizovali sme veľa projektov, v obrovskom časovom strese. Pri nich sa mnohokrát vyskytli 

nepredvídané výdavky, ktoré sme museli vyfinancovať sami. A napriek tomu sme skončili v 

rozpočtovom prebytku a dosiahli účtovný zisk. 

 

„OZ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za rok 2018“. 

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

 

V minulom roku bola vykonaná aj fyzická  inventúra a inventarizácia majetku: 

 

Pani Cabanová- inventúrou sa musí zinventarizovať celý majetok obce - neuhradené 

pohľadávky, inventúra ZŠ, MŠ, ŠJ, SO, podsúvahový účet, požiarna zbrojnica, sociálny fond. 

Čo sa týka ZŠ a MŠ pani riaditeľky nedali žiadny návrh na vyradenie majetku. 

 

Mgr.Jana Fiľová – do akej hodnoty majetku môže obec vyradiť bez komisie. 

 

Starosta – vyradenie majetku vždy riešime cez OZ.  

 

„OZ berie na vedomie informáciu o inventúre a  inventarizácii majetku obce  za rok 2018 “. 

   

11.) Schválenie rozpočtových opatrení č.1/2019 , č. 2/2019 a č.3/2019  

 

RO 1/2019 – Detské ihrisko v parku  

 

Starosta - na dobudovanie detského ihriska v parku máme schválenú dotáciu vo výške 

8.000,-€, so spoluúčasťou 2.930,-€. Toto sme mali schválené v rozpočte v minulom roku. Z 

uvedených dôvodov(schválenie verejného obstarávania až v novembri) táto investícia bola 

posunutá do tohto rozpočtového roka a teda by sme mali upraviť schválený rozpočet na tento 

rok o uvedené sumy, ako aj schváliť čerpanie rezervného fondu. 

 

Ekonómka p.Cabanová – RO č.1/2019:  
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Zvýšenie  príjmov v položke:   

322001  kód zdroja 131I  Detské ihrisko                                            8.000,-- € 

454001  kód zdroja 46     Spoluúčasť detské ihrisko                          2.930,-- €      

celkové zvýšenie príjmov                                                                    10.930,-- €  

 

Zvýšenie výdavkov :  

Funkčná klasifikácia: 01.1.1. kód zdroja 131I 
Ekonomická klasifikácia: 717001                                                      8.000,-- € 

Funkčná klasifikácia: 01.1.1 kód zdroja 46 
Ekonomická klasifikácia: 717001                                                     2.930,-- €  

 

Celkové zvýšenie výdavkov                                                              10.930,-- € 

 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2019 podľa predloženého návrhu“ (príloha č.3).“ 

 

 

Čerpanie RF na spoluúčasť pri realizácii projektu  detské ihrisko: 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
„OZ schvaľuje čerpanie RF vo výške 2.930 € na spoluúčasť pri realizácii projektu 

„Vybudovanie detského ihriska v obci Hrnčiarske Zalužany“ . 

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

 

 RO 2/2019 :     

 
M.Cabanová – prečítala návrh RO č.2/2019, ktorý sa týka prenosu zostatkov z minulého roka  
do tohtoročného rozpočtu: 
Zvýšenie  príjmov v položke:   

453000  kód zdroja 131I  Normatív zš r.2018                                                3.041,41 € 

453000  kód zdroja 131I  Zostatok prostriedkov na účte šj potraviny              832,54 € 

453000  kód zdroja 131I  Zostatok dotácie na dopravné žiakov zš zo Sušian    68,07 €     

celkové zvýšenie príjmov                                                                                3.942,02 €  
 

zvýšenie výdavkov :  

Funkčná klasifikácia: 09.1.2.1. kód zdroja 131I 
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Hlavná kategória: 600                                                               3.041,41 € 

Funkčná klasifikácia: 09.1.2.1 kód zdroja 131I                     

Hlavná kategória: 600                                                                    68,07 €   

Funkčná klasifikácia : 09.6.0.1 kód zdroja 131I                                   

Hlavná kategória: 600                                                                  832,54 €             

Celkové zvýšenie výdavkov                                                       3.942,02 € 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2019 podľa predloženého návrhu“ (príloha č.4)  

 

RO 3/2019:  sa týka ZŠ, kde bola schválená dotácia na školu v prírode  

 
Zvýšenie  príjmov v položke:   

312001  kód zdroja 111   dotácia škola v prírode                                            5.250,-- € 

celkové zvýšenie príjmov  :                                                                             5.250,-- €  
 

zvýšenie výdavkov :  

Funkčná klasifikácia: 09.1.2.1. kód zdroja 111 

Hlavná kategória: 600                                                                                    5.250,-- € 

Celkové zvýšenie výdavkov                                                                           5.250,-- € 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3/2019 podľa predloženého návrhu.“ (príloha č.5)  

 

 

12.) Návrh na vyradenie majetku 

 
Starosta - v majetku obce sa nachádza  sušiareň rastlín, ktorá bola zakúpená v r.2005 na projekt 

sušenia liečivých rastlín.  Ona je účtovne už dávno odpísaná (zostatková hodnota 0€) a je 

umiestnená v hasičskej zbrojnici. Pri jej rekonštrukcii nám tam zavadzia a premiestniť ju 

nemáme veľmi kam. 

Oslovil som kolegov starostov z okresu a našli sme záujemcu o jej kúpu za 1.000€. Chcem sa 

opýtať, či ste za to, aby sme túto sušiareň vyradili z majetku obce. 

A keď áno, tak či ju môžeme zlikvidovať formou priameho predaja, alebo iným spôsobom -

inzeráty, obchodná verejná súťaž. 
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Miroslav Šatara -  mohli by sme to dať na internet a možno by sa našiel aj iný záujemca čo by 

kúpil sušiareň možno aj za 2.000,- Eur. 

 

Ing.Radovan Vargic – ja som tiež za to, aby sme to dali na internet. 

 

Starosta- mohlo by sa to dať aj na internet, ale je možné že zatiaľ tento záujemca odstúpi. 

 
Ondrej Melich – ja som za priamy predaj. Teraz sa už robia sušiarne, ktoré majú iné parametre  
energeticky úspornejšie. 
 
Mgr.Jana Fiľová – bojím sa, aby sme to vôbec predali, je lepšie dať to za 1.000,- Eur. 
 
 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 4 

Proti: 3 

Zdržal sa: 0 

 
„ OZ  schvaľuje vyradenie z majetku obce skriňovú sušiareň inventárne číslo: 1/01, ktorá má 

zostatkovú účtovnú hodnotu 0,-€ a jej priamy predaj za cenu minimálne 1.000,-€“ 

 

13.) Návrh na odpis pohľadávok.   

 
Starosta – oboznámil prítomných s tým, že v majetku obce sa nachádzajú pohľadávky, ktoré sú 

nevymožiteľné a obec si už na ne vytvorila aj opravné položky (do nákladov). Tieto obci 

zbytočne zaťažujú účtovnú bilanciu a ich odpis bude mať pozitívny  vplyv na HV (ide do 

výnosov). 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 1 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje odpis pohľadávok obce v úhrnnej výške 330,48,-€ podľa predloženého 

návrhu (príloha č.6)“. 

 

14.) Schválenie Zásad č.1/2019 k používaniu súkromných osobných 

motorových vozidiel  pri pracovných cestách  v podmienkach obce 

Hrnčiarske Zalužany. 

          

Starosta – informoval, že danú problematiku sme už v minulosti upravovali zásadami zo dňa 

23.11.2012. Keďže sme predmetné zásady už 2 x dodatkovali a vznikla potreba ďalšieho 
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dodatku (keďže sa tam uvádzajú konkrétne automobily), navrhol  kvôli prehľadnosti  staré 

zásady zrušiť a vydať nové. Následne otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

Mgr.Jana Fiľová – majú tieto osobné autá uzavreté aj havarijné poistky. 

Starosta – nemajú. 

Mgr.J.Fiľová – navrhujem, aby sme do zásad dali, že zamestnanci podpíšu čestné prehlásenia, 

že v prípade havárie si nebudú uplatňovať žiadnu náhradu škody. 

Starosta – do zásad to nekomponujme, ale dáme podpísať dotknutým zamestnancom predmetné 

vyhlásenie. 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje Zásady č.1/2019 používania súkromných osobných vozidiel pri pracovných 

cestách v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého návrhu. (príloha 

č.7).“ 

 

15.)  Schválenie Smernice č.1/2019 o postupe pri zadávaní zákaziek malého 

rozsahu a zákaziek s nízkou hodnotou 

 
Starosta - základnou pohnútkou schválenia tejto smernice je významnejšia zmena zákona o 

verejnom obstarávaním, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2019. Tento zákon je asi najčastejšie 

novelizovaným zákonom a teda predpokladám, že  ak aj  túto smernicu schválime budeme ju v 

budúcnosti  novelizovať. 

Zmenili sa hlavne finančné limity jednotlivých druhov zákaziek a zaviedol sa nový typ 

zákazky malého rozsahu. 
Tieto dva typy zákaziek, ktoré upravujeme touto smernicou sú jediné, kde si postup môžeme 

upraviť sami na naše podmienky. Zákon pojednáva aj o ďalších  typoch ako sú  podlimitné, 

nadlimitné, ale pri nich je postup striktne vymedzený zákonom a tak mám za to, že nemá 

význam prepisovať zákon do smernice. 

Smernicu som sa snažil urobiť čo najjednoduchšie a zároveň aj transparentne. Chcem, aby 

smernica rešpektovala princíp maximálnej hospodárnosti a rovného prístupu k uchádzačom, ale 

zároveň aby nám neprimerane nekomplikovala proces obstarania týchto zákaziek“ 

Následne citoval niektoré pasáže z dotknutého zákona: 

§ 117 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami   

 

(1) 

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby  vynaložené 

náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie 
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ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť 

dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je 

povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh 

verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité 

prostriedky. 

Toto všetko obsahuje naša smernica. 

 
§1 ods. 14) ZMH 

Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5.000,- Eur 

v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 

obdobie, tieto zákazky si môžeme obstarávať spôsobom, ktorý si určíme v tejto smernici. 

Čiže tieto zákazky si môžeme obstarávať spôsobom, ktorý si určíme v tejto smernici. 

 

§ 1 odst.4- OPOS 

Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku, alebo koncesiu zadávanú verejným 

obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky : 

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, ako 

vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami, 

b) viac ako 80 % činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, 

ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ, alebo iné právnické osoby 

kontrolované týmto verejným obstarávateľom, 

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu. 

 
Tu nespĺňame podmienku b), ale možno niekedy v budúcnosti ju budeme – preto sme ju do 

smernice dali. 

 

Miroslav Šatara – je tam všetko čo tam má byť. 

 

Mgr.Jana Fiľová- predtým sa muselo robiť verejné obstarávanie aj pri zákazke za pár eur. 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
„ OZ schvaľuje Smernicu č. 1/2019 o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu a 

zákaziek s nízkou hodnotou podľa predloženého návrhu .(príloha č.8)“ 

 

16.) Prerokovanie žiadostí 

 
V tomto bode dal starosta obce (po odsúhlasení poslancami) priestor občanovi  našej obce 

pánovi Júliusovi Slaninovi, ktorý sa prihlásil o slovo. 
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Pán Július Slanina – „podarilo sa mi po dlhých jednaniach presvedčiť pána profesora Leona 

Sokolovského, aby napísal monografiu našich troch obcí Hrnčiarske Zalužany, Sušany 

a Hrnčiarska Ves. Bola by to monografia týchto troch obcí pod hlavičkou Univerzity 

Komenského. Jednal som samozrejme aj so starostami týchto obcí. V monografii by bolo 

všetko až po rok 1993. Inšpirovala ma monografia Kokavy nad Rimavicou. Týmto by som vás 

chcel požiadať o fotky a všetky dostupné informácie - keď budú podpísané zmluvy 

o subdodávke. Všetko hradí moja firma“.  

 

Starosta – profesor Leon Sokolovský je naozaj významná  osobnosť v danej problematike. 

V súčasnosti máme tri dátumy o prvej zmienke o našej obci. Mali by sme sa podieľať na tejto 

monografii. 

 

Július Slanina – potreboval by som z obce spoluautorov – tri mená. 

 

Starosta – navrhujem pána Jána Babaríka st a ml.  a kronikára Ing.Jána Adama. 

 

Mgr.Jana Fiľová- bolo by dobré vyhlásiť to do rozhlasu a požiadať občanov o fotografie. 

 

Július Slanina – spoluautori budú vycestúvať do knižníc – do Viedne, Banskej Bystrice 

a podobne. Bude to podložené faktami. Bude to stáť niekoľko tisíc eur. Šírte medzi ľuďmi, že 

sa bude písať táto monografia. 

 

Starosta – po kreovaní autorského tímu by bolo dobré, aby nám špecifikovali čo by bolo pre 

nich osožné  a potom požiadame občanov o pomoc pri zbieraní potrebných materiálov. 

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

 

1. Žiadosť  o spolufinancovanie centier voľného času v meste Prešov na rok 2018:   

 

Starosta – informoval, že ide  o klasickú žiadosť o finančnú podporu záujmového vzdelávania 

detí do 15 rokov s trvalým bydliskom v obci. CVČ Prešov navštevuje dieťa s TP v obci 

Alexandra Galajdová .  

Na tieto účely poskytuje finančné prostriedky štát ako súčasť podielových daní. V tomto roku 

je to pre našu obec  102,40 €  na dieťa do 15 rokov  s trvalým pobytom v obci.   

Na rozdelenie týchto prostriedkov  sme v r.2015 prijali pravidlá pre rozdeľovanie dotácie a to 

pre  : 

-   záujmové útvary z obce  HZ (ZŠ, MŠ, Hrnčiarka, TJ a iné) – 66 % z dotácie na financovanie 

záujmových aktivít detí a mládeže určenej pre jednu osobu (ďalej len dotácia) , 

-  záujmové útvary mimo obce a CVČ – 33 % dotácie, 

- v prípade viac ako jednej požiadavky na čerpanie dotácie pre konkrétne dieťa, o pomere 

rozdelenia dotácie rozhoduje starosta obce, v maximálnej výške 66%. 

- zvyšok dotácie v  predmetný rok, po odpočítaní dotácie pre záujmové útvary a CVČ, bude 

využitý na zabezpečenie a vytváranie podmienok pre pohybovú, športovú  kultúrnu a 

spoločenskú  činnosť detí organizovanú v obci Hrnčiarske Zalužany, 

- OZ má právo rozhodnúť v konkrétnom roku aj o neposkytnutí dotácie pre žiadateľov a celú 

sumu použiť na zabezpečenie a vytváranie podmienok pre pohybovú, športovú,  kultúrnu a 

spoločenskú činnosť detí organizovanú v obci Hrnčiarske Zalužany. 

Tieto pravidlá sa nám osvedčili – samozrejme ak chcete môžeme to zmeniť. 
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Podľa týchto pravidiel by na žiadateľa, ktorý má sídlo mimo obce HZ pripadalo 33% z uvedenej 

čiastky teda:  33,79 €.    

 

Mgr.Jana Fiľová – je veľa takýchto žiadateľov z iných obcí, lebo mne sa to zdá dosť málo 

takáto výška dotácie. 

 

Starosta – ešte nás každoročne žiada Spišské Podhradie a ZŠ s MŠ Ožďany a suma sa mi javí 

ako primeraná.....  

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a 

mládeže s trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre CVČ Prešov na rok 2019  vo výške 

33,79 € na žiaka“. 

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

 

 2. Žiadosť Oskára Berkyho – o súhlas s realizáciou elektrickej prípojky a jej čiastočné 

financovanie: 

 

Starosta - v dome, ktorý prenajímame pánovi Berkymu nie je elektrina. Chce si ju dať urobiť, 

pričom prípojka bude obecná a my by sme prispeli ½ na náklady na jej zriadenie. 

 
M.Cabanová ekonómka obce- nájom platí pozadu a ak nezaplatí elektrinu tak ho hneď odpoja. 

Mohla by obec platiť zálohy a  on by platil o to vyšší nájom. 

 

Vladimír Ďalog – je potrebný projekt, revíziu- je to veľmi drahé. 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

„ OZ schvaľuje realizáciu zriadenia elektrickej prípojky v RD č. 239, ktorý patrí obci za 

podmienky, že financovanie jej zriadenia uhradí nájomca. Zriadená prípojka bude 

vlastníctvom obce. Pričom obec môže nájomcovi zohľadniť časť tejto investície vo výške 

nájomného maximálne do výšky 400,- Eur.“ 

 

17.) Rôzne: 

 
1.Voľba členov komisií  
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Starosta – informoval, že na minulom zasadnutí  OZ bolo schválené, že obec bude mať 5 

komisií: 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu – povinná komisia zložená len z poslancov  

(Mgr.Jana Fiľová, Miroslav Šatara a Ing. Radovan Vargic), 

 

2. Stavebná komisia (predsedníčka  Ing. Andrea Kováčová), 

 

3. Kultúrna komisia  (predseda Ondrej Melich), 

 

4. Komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností (predsedníčka  Mgr. Jana Fiľová), 

 

5. Komisia pre životné prostredie (predseda Miroslav Šatara). 

 

Súčasne boli jednotliví predsedovia požiadaní, aby na dnešné zasadnutie pripravili návrhy na 

voľbu – doplnenie  členov komisií, o ktorých budeme aj hneď hlasovať. 

Takže poprosím predsedov  o ich návrhy: 

 

Ing.A.Kováčová predsedníčka stavebnej komisie navrhla za ďalších členov po ich 

predchádzajúcom súhlase : 

 

1. Vladimír Ďalog 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

2. Július Husár 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

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

 
Ondrej Melich predseda kultúrnej komisie navrhol  za ďalších členov: 

 

1. Marek Potocký 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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2. Ing.Juraj Haško 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3.Ing.Peter Škorňa 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

 
Mgr.Jana Fiľová predsedníčka komisie pre verejný poriadok  a riešenie  sťažností navrhla 

za ďalších členov po ich predchádzajúcom súhlase : 

 

1.Miroslav Slížik 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

 

2.Július Obročník 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

--------------- 
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Miroslav Šatara predseda komisie pre životné prostredie navrhol  za ďalších členov: 

 

1. René Sýkora 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 
2. Ondrej Melich 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 
 „OZ volí členov komisií nasledovne: 

 

 a) Stavebná komisia– predsedníčka Ing. Andrea Kováčová 

1.Člen: Vladimír Ďalog, 

2.Člen: Július Husár, 

 

b)  Kultúrna komisia – predseda Ondrej Melich 

1.Člen: Marek Potocký, 

2.Člen: Ing.Juraj Haško 

3.Člen: Ing.Peter Škorňa; 

 

c) Komisia pre verejný poriadok  a riešenie  sťažností- predsedníčka Mgr. Jana Fiľová 

1.Člen: Miroslav Slížik., 

2.Člen: Július Obročník, 

 

d) Komisia pre životné prostredie – predseda Miroslav Šatara 

1.Člen: René Sýkora, 

2.Člen: Ondrej Melich, 

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

 

2.  SPF – odkup pozemkov 

 

a) V parkoch 

Starosta – „z histórie: obec v 70-80-tych rokoch minulého storočia vykupovala pozemky a dom 

v častiach obce kde sú dnes parky. K ich vysporiadaniu v katastri však nedošlo a problém sa 

neriešil ani pri ROEP. 

Spolu s predsedníčkou stavebnej komisie  sme začali tento problém riešiť – so súhlasom OZ 

nasledovne: 
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– v archíve obce, ako aj v štátnom archíve sa nám podarilo nájsť niekoľko kúpno- 

predajných zmlúv, na základe ktorých sme požiadali o zmenu ROEP – bolo nám 

vyhovené; 

– pozemky, ktoré  sa stali súčasťou dedičstiev a mali žijúcich vlastníkov – sme odkúpili 

do vlastníctva obce, 

– pozemky, ktoré nie sú súčasťou dedičstiev a zostali zapísané na už nežijúcich 

vlastníkoch spravuje SPF. 

Ak sme teda chceli vysporiadať a získať  do vlastníctva pozemky v parkoch museli  sme 

požiadať SPF o ich odkup – jediná cesta, ktorou sa môžeme dostať k ich vlastníctvu. 

Vysporiadať ich samozrejme chceme, lebo ak by sme v nich v budúcnosti  chceli robiť úpravy 

(revitalizácia, amfiteáter a podobne) a chceli by sme žiadať o stavebné povolenie resp. o 

eurofondy musíme ich mať vo vlastníctve resp. v dlhodobom prenájme. 

Súčasťou žiadosti boli aj znalecké posudky (cena 1,33 €/m2), identifikácie vlastníkov, 

dokladovanie ceny, za ktorú sa kupujú v obci obdobné pozemky (1 €/m2) a mnoho ďalších 

dokumentov. 

O odkup sme žiadali v r.2016. V r. 2017 nám fond oznámil, že eviduje našu žiadosť, ktorú 

rozdelil do dvoch častí: 

a) pozemky, pri ktorých je  obec spoluvlastníkom – 1.296,39 m2 

b) pozemky, ktoré vlastnia výlučne neznámi vlastníci – 2.097m2. 

 

V r. 2018 po niekoľkonásobnej intervencii a osobnom rokovaní s GR fondu, nám v októbri k 

časti  a) poslali oznámenie o návrhu kúpnej ceny (časťou b/ sa zatiaľ nezaoberali). Návrh kúpnej 

ceny bol v sume: 3,45 €/m2,  čo 3,45 násobne presahuje bežnú cenu, za ktorú sa  bežne kupujú 

obdobné pozemky v obci. Kúpna cena za 1.296,39 m2 by bola 4.472,55,-€. 

Samozrejme som napísal námietku, kde som opäť dokazoval ceny za ktoré sa v obci predávajú 

takéto pozemky. 

Na tomto základe  nám 18.2.2019 došlo oznámenie k námietke, v ktorom sa uvádza, že 

nemenná a konečná cena za predaj týchto pozemkov je 2,65,-€/m2 t.j. celkom 3.435,43 € 

(úspora 1.037,12 €) +  náklady na prevod. 

Je na vašom rozhodnutí či s takouto cenou súhlasíme. Kvôli lepšej predstave som pripravil 

mapku, v ktorej som vám farebne označil, ktoré sú to pozemky, ako aj ktoré už vlastníme, resp.  

o ktorých SPF ešte nerozhodol!. 

Potom dal starosta obce k nahliadnutiu poslancom mapku. 

 
Vladimír Ďalog- ak to chceme a máme na to financie tak to treba kúpiť. Potom sa už k tým 

pozemkom nemusíme dostať. 

 

Ing.Andrea Kováčová – mali by sme to kúpiť – ak chceme v parku niečo budovať musíme aj 

pri dotáciách dokladovať, že sme vlastníkmi pozemkov. V intraviláne sa pozemkové úpravy 

neudejú, len ak by sme si o to požiadali, na naše náklady. 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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„ OZ schvaľuje kúpu pozemkov v parkoch  v k.u. Hrnčiarske Zalužany, v celkovej 

prevádzanej výmere 1296,39 m2 (podiely v parcelách EKN p.č 125; 

140/1;150/3;197/1;202/2;203;205/2 a CKN p.č.366) od Slovenského pozemkového fondu za 

cenu 2,65€/m2, t.j. za prevádzanú výmeru celkom  3435,44 €.“ 

  

b) Stavebné pozemky v Sušanoch 

 

„V súvislosti s nesprávnym rozhodnutím obce z minulosti – vytvoriť stavebné pozemky v k.ú 

Sušany, ktoré nám okrem starostí neprináša nič(dane idú do Sušian) – je potrebné ešte dokúpiť  

od SPF pozemky, ktoré prechádzajú piatimi stavebnými pozemkami, (okrem toho zasahujú aj 

do areálu ZŠ a cesty), aby sme ich vedeli aspoň predať. 

Genéza odkupu  cez SPF bola podobná ako pri pozemkoch v parkoch.  Rozdiel bol v tom, že 

nám ponúkli predajnú cenu 5,05 €/m2  t.j. za 320 m2 – 1.616,-€. 

Po námietke  nám oznámili konečnú cenu  tiež 2,65 €/m2, t. celkom za 848,-€. (úspora 768 €). 

Keď už obec v minulosti do tejto oblasti tak veľa investovala, myslím, že je potrebné urobiť 

tenko krok a predať stavebné pozemky, aby sa nám aspoň časť z tejto investície vrátila.“ 

Potom dal  starosta k nahliadnutiu poslancom mapku s vyznačením pozemkov. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „ OZ schvaľuje kúpu pozemkov v v k.ú. Sušany, v celkovej prevádzanej výmere 320 m2 

(parcely CKN p.č 943/1;943/2; 943/3; 943/4;943/5; 943/8; 943/9; 943/10; 943/11; 603/16) od 

Slovenského pozemkového fondu za cenu 2,65€/m2, t.j. za prevádzanú výmeru celkom  

848,00 €.“ 

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

3. Separovanie  

„Ako  som vám hovoril už na minulom OZ, významne sa zmenil zákon o poplatkoch za 

uloženie odpadov. Táto zmena sa dotýka enormného nárastu nákladov  za uloženie odpadu, 

stupňovane podľa miery separovania a jednotlivých rokov.  

Jedna časť nákladov sa týka dopravy, manipulácie,  uloženia a zneškodnenia komunálneho 

odpadu (KO)  - tá sa zatiaľ nemení a jej zmena je v rukách skládkovacích spoločností  (27,60,-

€/tonu). 

Druhá časť nákladov sa týka uloženia odpadov – ktoré sa doteraz platili  obci, v katastri  ktorej  

sa nachádza skládka -  v našom prípade mestu Poltár: 5,04,-€/tonu. 

A práve táto časť nákladov nám významne narastie. Od tohto roku celá suma pôjde na 

Envirofond a  ten časť z nej pošle obci, v ktorej katastri je skládka. 

Minimálna sadzba  v tomto roku  bude 7,- €, ale len pri úrovni separovania nad 40  %. Naša 

úroveň separovania je však na úrovni 12,02 %, pri ktorej bude tento poplatok vo výške 12,-€ 

v tomto roku, v r.2020  - 24,-€ a v ďalších rokoch  dokonca 30,-€. 

Tohoročné zvýšenie  pri cca 155 tonách KO v našej obci znamená zvýšenie nákladov o 1.085€ 

(2020 – 3.000,-€; 2021 – 4.000,-€). 

Tohtoročné náklady pôjdu na ťarchu obce, nakoľko po 1.1. nemôžeme meniť sadzby daní. V 

budúcnosti by sme však mali rešpektovať zákon a nepoužívať iné zdroje obce na úhradu 

nákladov za odpad. To by znamenalo pri nezmenenej úrovni separovania významný nárast 

poplatkov za odpad pre občanov (zvýšenie cca o 4,3 € na občana 2020, 2021 – o 5,7 €). 
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Treba si však uvedomiť, že na jednej strane za toto môže štát, ale na strane druhej si za to 

môžeme sami, lebo nedostatočne separujeme a do kontajnerov dávame aj odpad, ktorý  sa dá 

zlikvidovať inak (tráva, konáre, nábytky). 

Opatrenia: 

- najvýznamnejšou zložkou, ktorá nám môže ovplyvniť úroveň separovania je biologicky 

rozložiteľný odpad (BRO). Na jednej strane sa tento dostáva do komunálneho odpadu (zvyšuje 

menovateľ) a na druhej strane, keby sme ho separovali a umiestňovali na skládku BRO (s 

oprávnením) zvyšovalo by nám to čitateľ vzorca a tým zvyšovalo úroveň separovania. 

V oblasti BRO chceme teda urobiť nasledovné opatrenia: 

– v tomto roku by sme mali získať z dotácie pre ZOPLO, ktorej sme spoluvlastníkmi 

kompostéry do každého RD. Tým aspoň čiastočne  znížime % BRO, ktoré putuje 

(neoprávnene) do KO; 

– máme podanú žiadosť o dotáciu na vybudovanie obecnej kompostárne, ak by sa nám 

to podarilo naša úroveň separovania by mohla stúpnuť odhadom až o 10-20 %; 

– ak by sa toto nepodarilo pokúsili by sme sa zriadiť malú kompostáreň - do 100 ton, 

ktorá musí byť zaregistrovaná na Úrade ŽP. Podmienky by tam údajne mali byť 

„mäkšie“ ; 

– ak by ani jedno ani druhé nebolo možné, uzavreli by sme zmluvu s firmou, ktorá 

môže odoberať BRO (údajne AGRO CS) a aj za cenu nákladov na dopravu by sme 

jej dodávali BRO. 

Ďalšie možnosti  a návrhy  na zvýšenie úrovne  separovania by sme si mohli  prebrať na ďalšom 

OZ. Tu by som rád poprosil predsedu komisie pre ŽP, aby zvolal jej zasadnutie a spoločne ste 

sa pokúsili nájsť návrhy na zlepšenie v tejto oblasti. 

 

 „OZ berie na vedomie informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci 

Hrnčiarske Zalužany za rok 2018, jej dopadoch na náklady obce resp. občanov a zámery  

smerujúce k zvýšeniu úrovne separovania biologicky rozložiteľného odpadu v obci .“ 

 

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

 

4. Žiadostí o dotácie: 

     
V tomto období je možné podať niekoľko žiadostí o dotácie: 

a) Ministerstvo financií SR 

b) Podpora rozvoja športu 2019 

c) Envirofond – zvýšenie energetickej účinnosti budov 

 

Ad a) MF -Žiadosť MF - dotácia na individuálne potreby obcí: opätovne je možné žiadať o 

dotáciu z Ministerstva financií na havarijné stavy  resp. rekonštrukcia a modernizácie  majetku 

obcí maximálna výška dotácie je 15.000 € a spoluúčasť  vo výške 10 %. 

Šanca na získanie tejto dotácie je síce nízka (politická záležitosť). Ale každý rok sa o ňu 

pokúšame, pričom sme boli úspešní v r. 2011 – rozhlas a v r. 2013 (vtedy bola vláda v okrese a 

dostali všetky obce)  na okná a dvere MŠ – odvtedy nič. 

  

Opäť by som chcel požiadať na dom smútku. Tu  už máme vypracovanú   projektovú 

dokumentáciu na komplexné riešenie, z ktorého časť by sme pri prípadnom schválení dotácie 

realizovali.   
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Zvážte či opäť požiadame   o dotáciu na  rekonštrukciu a modernizáciu  domu smútku a okolia,  

alebo na niečo iné. 

 

Ing.A.Kováčová – ja osobne som za dotáciu na dom smútku. Je tam plno vecí, ktoré sú už staré  

a bolo by potrebné aspoň 1- krát ročne urobiť tam veľké upratovanie. 

 
Mgr.J.Fiľová – bolo by dobré urobiť v dome smútku bezbariérový vstup. 

 

Starosta – uvidíme v akej výške nám schvália dotáciu –urobíme všetko čo budeme môcť. 

 

V.Ďalog – nie je potrebné v žiadosti špecifikovať na čo presne v dome smútku dotáciu 

použijeme.  

 

Starosta – v žiadosti sa to presne nešpecifikuje. 

 
Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
„ OZ schvaľuje podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR o dotáciu na individuálne 

potreby obcí na rekonštrukciu a  modernizáciu  Domu smútku  Hrnčiarske Zalužany a okolia, 

vo výške 15 000,-€, ako aj spoluúčasť obce na  financovaní (po prípadnom schválení) “. 

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

 

Ad b) Rozvoj športu 2019 

V minulom roku sa nám z tohto programu podarilo získať 8.000€ na detské ihrisko v parku 

– ktoré ako som spomínal budeme riešiť v tomto roku. 

Vlani bolo možné a odporúčané podať len jednu žiadosť. V tomto roku je situácia iná a síce je 

možné podať len jednu žiadosť, ale na viac podprogramov. 

 

Možnosti sú na: 

1. výstavbu multifunkčných ihrísk,(35-38.000 €) 

2. výstavbu detských ihrísk (8.000-12.000 €), 

3. údržbu ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry (10.000-20.000 €), 

4. nákup športovej výbavy (3.000-6.000 €). 

 

Minimálna spoluúčasť je vo výške 5 %, ale lepšie je navrhnúť viac (body v hodnotení). Žiadosti 

sa podávajú do 15.3.2019 a náklady na ich vypracovanie nebudú žiadne. 

Návrh podania žiadosti na: 

- Podprogram 2 – detské ihriská: na rozšírenie existujúceho DI v MŠ; 

projekt  vo výške: 9.200 €:  dotácia  8.000 € + spoluúčasť  vo výške 1.200 € 

 

- Podprogram 3 – údržba  športovej infraštruktúry: na opravu športových šatní 

(zateplenie , fasáda, 2x dvere, okno, výmena krytiny starej strechy, odkvapy:  projekt vo 

výške : 18.500 €, z toho dotácia: 16.500 €, + spoluúčasť 2.000 €; 
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 - Podprogram 4 – športová výbava: na vonkajšie fitness v parku. 

Projekt  vo výške 7000 €, z toho dotácia 5.750 € + spoluúčasť 1.250 €. 

    

Mgr.J.Fiľová – bolo by dobré toto všetko využiť, veď tieto dotácie sú špecifikované len na 

tieto veci. 

M.Šatara – nedalo by sa v podprograme 3 požiadať na opravu sietí na multifunkčnom ihrisku. 

Starosta – o rok by sme chceli žiadať na multifunkčné ihrisko – na siete možno aj na koberec. 

 

Hlasovanie:    

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 „OZ schvaľuje podanie žiadosti  o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu 

na rok 2019: 

-   na podprogram 2 – výstavba detských ihrísk, v žiadanej  výške 8.000 €, so  spoluúčasťou 

obce na financovaní  do výšky 1.200 €; 

-  na podprogram 3 – údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, v žiadanej  

výške 16.500€, so spoluúčasťou obce na financovaní  do výšky 2.000 €; 

 

-   na podprogram 4 – nákup športovej výbavy, v žiadanej  výške 5.750 €, so  spoluúčasťou 

obce na financovaní  do výške 1.250 €.“ 

 

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

 

Ad c) ENVIROFOND: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

vrátane zatepľovania L5: 

 

V minulom roku sme boli úspešní v 2 žiadostiach o dotáciu z tohto fondu: na kanalizáciu na ul. 

Družstevnej a na Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ. 

Na tento rok sme už podali žiadosť o dotáciu na kanalizáciu na ulici Novej. 

 

Údajne v krátkom období vyjde výzva na energetickú účinnosť budov (L5). 

 

Chcel by som využiť túto možnosť na žiadosť o dotáciu  na budovu obecného úradu. V rámci 

znižovania nákladov na energie sme síce zateplili a odizolovali strechu ( z vlastných zdrojov) a 

vymenili okná a dvere z dotácie Úradu vlády SR, ale stále je čo zlepšovať: potrebujeme zatepliť 

steny vrátane opravy fasády, je nám potrebné rekonštruovať kúrenie a popri tom požiadať o 

zdroje aj na vybudovanie novej sedlovej strechy. 

Nemusím vám hovoriť čo to prinesie v oblasti úspor energie a nakoniec aj v oblasti vizáže 

budovy. 

Keby sme chceli sami pokračovať v opatreniach k zníženiu energií napr. zateplením stien vyšlo 

by nás to nie menej ako 40.000 €. Takto pri výške dotácie napr. 200.000 Eur by bola naša 

spoluúčasť vo výške cca 10.500 € a už by sme mali budovu dokončenú a oveľa menej 

energeticky náročnú. 
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K uvedenému projektu máme urobenú projektovú dokumentáciu aj stavebné povolenie, ale 

museli by sme projekt upraviť o kúrenie a vyňať z neho okná a dvere a samozrejme upraviť 

rozpočet. 

V tejto chvíli neviem aký bude celkový rozpočet, ale určite nepresiahne maximálne možnú 

výšku žiadanej dotácie  (200.000 €). 

  

Ak budete za a nepoznáme rozpočet tak by sme dali do uznesenia sumu dotácie do 200.000 € 

a spoluúčasť vo výške 5 %. 

 

 

 

Hlasovanie:    

 

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

„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania – L5,  

na budovu obecného úradu, do  maximálnej výšky  200.000 €. OZ zároveň schvaľuje  

spoluúčasť obce na financovaní  vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu“. 

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

 

6. Volebné sťažnosti – komunálne voľby 2019 

 
Starosta– všetci členovia volebnej komisie v komunálnych voľbách podpísali zápisnicu bez 

výhrad – napriek tomu bol podaný podnet  na Ústavný súd SR pánom Pavlom Skýpalom. 

Ústavný súd po prepočte hlasov rozhodol, že jeho sťažnosť bola neopodstatnená. Starosta 

dal potom priestor predsedovi volebnej komisie, aby sa k tejto sťažnosti vyjadril.   

 

Ing.Peter Košťálik predseda volebnej komisie – sťažnosť sa dala napísať aj úplne inak, 

v sťažnosti sme boli napadnutí ja ako predseda s podpredsedom O.Šatarom. Ak sťažovateľ má 

dvoch svedkov ako uvádza v sťažnosti - ja mám piatich  svedkov, že k žiadnej manipulácii 

volebných výsledkov zo strany volebnej komisie nedošlo. V sťažnosti bolo uvedené, že 

členovia komisie sa museli vzdialiť, aby nemohli preveriť výsledok hlasovania – sťažovateľ 

uvádza nezákonný postup predsedu a podpredsedu komisie. Že majú zaujaté správanie voči 

sťažovateľovi. Ako ďalší svedok bola uvedená zástupkyňa nezávislej kandidátky – 

v komunálnych voľbách nezávislá kandidátka na starostu ani nekandidovala. Konanie predsedu  

a podpredsedu  bolo v sťažnosti opísané ako hrubé porušenie zákonov. Toto všetko sú nepravdy, 

čo potvrdilo aj rozhodnutie Ústavného súdu. Žiadam, aby sa sťažovateľ pán Skýpala 

ospravedlnil aj v novohradských novinách. 

 

M.Cabanová, zapisovateľka OVK – sťažnosť sa aj mňa dotkla – lebo po spočítaní hlasov som 

všetkých vyzvala, aby si prekontrolovali všetky štyri kopy odovzdaných hlasovacích lístkov, 

ktoré boli odovzdané pre jednotlivých kandidátov. 

 

Potom dal starosta priestor sťažovateľovi, aby sa vyjadril. 

 

Počet prítomných 

poslancov na hlasovaní: 

 

7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Pavel Skýpala – ja som podal podnet na Ústavný súd SR na základe toho aké informácie som 

dostal - ako kandidát na starostu som mal na to právo. Dnes som doručil na obecný úrad žiadosť 

o vyčíslenie nákladov, ktoré obec mala s doručením volebných materiálov na ústavný súd. Tieto 

som ochotný obci uhradiť. Ďalej som dnes doručil na obecný úrad nasledovné verejné 

ospravedlnenie: ,, Vážení občania obce Hrnčiarske Zalužany, ja občan obce H.Zalužany Pavel 

Skýpala, považujem za moju povinnosť verejne sa ospravedlniť občanom našej obce, starostovi 

obce pánovi Ing.Branislavovi Nociarovi, predsedovi pánovi Ing.Petrovi Košťálikovi 

a podpredsedovi p.Ondrejovi Šatarovi volebnej komisie do volieb samosprávy obcí konaných 

dňa 10.11.2018, že som ich meno ako aj meno obce spomenul v mojej sťažnosti, ktorú som 

podal na ústavný súd. Verejne sa ospravedlňujem tu na obecnom zastupiteľstve a žiadam, aby 

bolo moje ospravedlnenie zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke obce. 

 

Toto moje ospravedlnenie dám zverejniť v novohradských novinách aj na facebook stránke.  

Mal by som otázku na predsedu volebnej komisie prečo mi poslal ten povolebný leták. 

 

Ing.P.Košťálik – ja som to nepísal... Keby som to písal ja tak by tam boli oveľa tvrdšie slová. 

 

Ing.P.Košťálik – ja som bol 3 krát predseda komisie – keď ma teraz niekto očiernil – tak si 

žiadam ospravedlnenie v Novohradských novinách. Toto je žalovateľné osočovanie predsedu 

volebnej komisie. 

 

P.Skýpala – v Novohradských novinách nebola uverejnená moja sťažnosť, ale sťažnosť Pavla 

Križa. 

 

Mgr.J.Fiľová – každý má právo sa sťažovať. 

 

V.Ďalog – pravda sa potvrdila – s volebnými výsledkami sa nemanipulovalo – teraz je už len 

na sťažovateľovi aké kroky podnikne. 

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

 

18.) Diskusia 

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

M.Šatara mal otázku na starostu obce – kedy sa rozhodne o kompostárni a budú z dotácie 

nakúpené nejaké stroje. 

 

Starosta- už by mala prísť dožiadačka o doplnenie žiadosti. Nevieme presne kedy bude 

o žiadosti rozhodnuté. V žiadosti na kompostáreň je aj traktor s vlečkou a štiepkovač. 

 

V.Ďalog – mal otázku na starostu- s kým rokujeme za vývoz biologicky-rozložiteľného odpadu. 

 

Starosta – rokujeme s AGRO CS. 

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

 

Občianka Mgr.Elena Sélešová – prišla pozvať v mene ČK a súboru Hrnčiarka všetkých na 

fašiangovú oslavu – vystúpi súbor Hrnčiarka , bude kapustnica, šišky, nápoje . Bude sa to konať 

v parku pri fontáne 2.3.2019 o 14,00 hodine. Všetkých srdečne pozývame. 
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19.) Záver 
 

Starosta - najbližšie zasadnutie OZ sa bude konať 17.5.2019. resp. podľa potreby. Obecné 

zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené. 

 

 

 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Mgr.Jana Fiľová 

Ing.Radovan Vargic        

       

 

                        

 

 

                                                                                                 Ing.Branislav Nociar 

                                                               starosta obce    
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                      Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

                Uznesenie č. 1 / 2019 ( 2/2018 -2022) 
 

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

1.3.2019 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch 

Obecné zastupiteľstvo : 

A/ Berie na vedomie : 
 

          1.  Kontrolu plnenia uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 5.12.2018. 

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

3.  Interpelácie poslancov. 

4.  Správu hlavného kontrolóra obce za rok 2018. (príloha č.1) 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019 podľa predloženého 

návrhu (príloha č.2) a zároveň poveruje hlavného kontrolóra k výkonu kontroly podľa 

schváleného  plánu  kontrolnej činnosti. 

6.  Informáciu o plnení rozpočtu obce za rok 2018. 

7.  Informáciu o inventúre a  inventarizácii majetku obce  za rok 2018. 

8.  Informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hrnčiarske Zalužany 

za rok 2018, jej dopadoch na náklady obce resp. občanov a zámery  smerujúce k zvýšeniu 

úrovne separovania biologicky rozložiteľného odpadu v obci. 

 

 

B/ Schvaľuje : 
 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

      

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

 

 

2. Rozpočtové opatrenie č.1/2019 podľa predloženého návrhu. (príloha č.3) 

 

 

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

            
3. Čerpanie RF vo výške 2.930 € na spoluúčasť pri realizácii projektu„ Vybudovanie 

detského ihriska v obci Hrnčiarske Zalužany“. 

 

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

 

 

4. Rozpočtové opatrenie č.2/2019 podľa predloženého návrhu. (príloha č.4) 

 

 

            Dátum: ..................................                     Podpis: ..............................................  
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5. Rozpočtové opatrenie č.3/2019 podľa predloženého návrhu. (príloha č.5) 

 

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

 

 

6. Vyradenie z majetku obce skriňovú sušiareň inventárne číslo: 1/01, ktorá má 

zostatkovú účtovnú hodnotu 0,-€ a jej priamy predaj za cenu minimálne 1.000,-€. 

 

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

 

 
7. Odpis pohľadávok obce v úhrnnej výške 330,48,-€ podľa predloženého návrhu 

(príloha č.6). 

 

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

 

 

8. Zásady č.1/2019 používania súkromných osobných vozidiel pri pracovných cestách 

v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého návrhu (príloha č.7). 

 

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

 
  

9. Smernicu č. 1/2019 o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu a zákaziek s 

nízkou hodnotou podľa predloženého návrhu. (príloha č.8). 

 

 

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

 
 

10. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a mládeže s 

trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre CVČ Prešov na rok 2019  vo výške 

33,79 € na žiaka. 

 

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

 

 

11. Realizáciu zriadenia elektrickej prípojky v RD č. 239, ktorý patrí obci za podmienky, 

že financovanie jej zriadenia uhradí nájomca. Zriadená prípojka bude vlastníctvom 

obce. Pričom obec môže nájomcovi zohľadniť časť tejto investície vo výške 

nájomného maximálne do výšky 400,- Eur. 

 

 

Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  
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12. Kúpu pozemkov v parkoch  v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, v celkovej prevádzanej 

výmere 1296,39 m2 (podiely v parcelách EKN p.č 125; 

140/1;150/3;197/1;202/2;203;205/2 a CKN p.č.366) od Slovenského pozemkového 

fondu za cenu 2,65€/m2, t.j. za prevádzanú výmeru celkom  3.435,44 €. 

 

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

 

 

13. Kúpu pozemkov v v k.ú. Sušany, v celkovej prevádzanej výmere 320 m2 (parcely 

CKN p.č 943/1;943/2; 943/3; 943/4;943/5; 943/8; 943/9; 943/10; 943/11; 603/16) od 

Slovenského pozemkového fondu za cenu 2,65€/m2, t.j. za prevádzanú výmeru 

celkom  848,00 €. 

 

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

 

 

14. Podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR o dotáciu na individuálne potreby obcí 

na rekonštrukciu a  modernizáciu  Domu smútku  Hrnčiarske Zalužany a okolia, vo 

výške 15 000,-€, ako aj spoluúčasť obce na  financovaní (po prípadnom schválení). 

 

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

 

 

15. Podanie žiadosti  o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 

2019: 

-   na podprogram 2 – výstavba detských ihrísk, v žiadanej  výške 8.000 €, so  

spoluúčasťou obce na financovaní  do výšky 1.200 €; 

-  na podprogram 3 – údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, v 

žiadanej  výške 16.500€, so spoluúčasťou obce na financovaní  do výšky 2.000 €; 

 

-   na podprogram 4 – nákup športovej výbavy, v žiadanej  výške 5.750 €, so  

spoluúčasťou obce na financovaní  do výške 1.250 €. 

 

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

 

 

16. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2019: „Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich  verejných budov vrátane zatepľovania – L5,  na 

budovu obecného úradu, do  maximálnej výšky  200.000 €. OZ zároveň schvaľuje  

spoluúčasť obce na financovaní  vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu. 

 

 

Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  
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C/ Volí : 

 
           1. Členov komisií nasledovne: 

 

  a) Stavebná komisia– predsedníčka Ing. Andrea Kováčová 

1.Člen: Vladimír Ďalog, 

2.Člen: Július Husár, 

 

b)  Kultúrna komisia – predseda Ondrej Melich 

1.Člen: Marek Potocký, 

2.Člen: Ing.Juraj Haško 

3.Člen: Ing.Peter Škorňa; 

 

c) Komisia pre verejný poriadok  a riešenie  sťažností- predsedníčka Mgr. Jana Fiľová 

1.Člen: Miroslav Slížik., 

2.Člen: Július Obročník, 

 

d) Komisia pre životné prostredie – predseda Miroslav Šatara 

1.Člen: René Sýkora, 

2.Člen: Ondrej Melich. 

             

        

 

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

 

 

 

 

 

 

    

                                                               

Ing. Branislav Nociar 

                starosta obce     


