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              Obec Hrnčiarske Zalužany 

         Z Á P I S N I C A  3/2019 (4/2018-2022) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  19.07.2019, 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, 

Mikuláš Kováč, 

Anna Krahulcová 

Peter Markotán, 

Zuzana Markotánová, 

Tatiana Melichová, 

Radovan Séleš. 

 

 

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.Ing.Andreu Kováčovú a p. Miroslava Slížika.  
 

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 zo zasadnutia  OZ konaného dňa 17.5.2019.  

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

7.   Interpelácie poslancov. 

8.   Schválenie dodatoku č.1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 02/2018 o rozhodovaní  

      o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a  školských 

      zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany. 

 9.  Prerokovanie žiadostí. 

10. Rôzne. 

11. Diskusia. 

12. Záver.       

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

                      

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog     /   

Mgr.Jana Fiľová     /   

Ing.Andrea Kováčová     /   

Ondrej Melich     /   

Miroslav Slížik     /   

Miroslav Šatara     /   

Ing. Radovan Vargic      /   

Spolu:     7   

 

„ OZ schvaľuje program zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.“ 

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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5.)  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa 17.5.2019 

 

„Bod  B/1 – schválené vyhotovovanie zvukového záznamu z každého zasadnutia OZ -   pre 

potreby vyhotovovania zápisnice – bez archivovania. Budeme tak robiť počas každého 

zasadnutia OZ. 

 

Bod B/3 -   schválený záverečný účet obce za rok 2018 – zákonným spôsobom zverejnený. 

 

Bod B/4 - schválené použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018, vo výške 

12.669,76 € na tvorbu rezervného fondu – prebytok bol preúčtovaný do rezervného fondu a 

bude priebežne (po schválení OZ) používaný na jednotlivé kapitálové výdavky. 

 

Bod B/5 – schválené rozpočtové opatrenie č.4/2019 na spoluúčasť pri projektoch  

Rekonštrukcia detského ihriska v MŠ (1.200€)  a vonkajšieho fitness v parku (1.000€) - 

predmetné zmeny boli zapracované do rozpočtu. K ich použitiu zatiaľ nedošlo – viac v ďalších 

bodoch . 

 

Bod B/6 – schválené čerpanie RF na spoluúčasť pri projektoch: DI MŠ, vonkajšie fitness, 

splašková kanalizácia ul. Nová 10.000 Eur – obdobne ako pri predošlom bode: viac v ďalších 

bodoch. 

    

Bod B/7-8 – schválené poskytnutie dotácie na podporu záujmových aktivít detí od 5-15 rokov 

pre Rímskokatolícku cirkev Spišské Podhradie resp. ZŠ s MŠ Ožďany – oznámené žiadateľom 

a sumy už aj boli uhradené. 

 

Bod B/9-11– schválená prebytočnosť, forma predaja a predaj pozemkov pod RD a vo dvore 

Oláhovcom – k prevodu zatiaľ nedošlo, lebo u nich prebieha konkurzné konanie a počas neho  

by nemali nadobúdať nový majetok – uznesenie je platné do jeho zrušenia a po skončení 

konkurzu, uzavrieme  s nimi kúpno-predajnú zmluvu. 

 

Bod B/12-14 – schválený predaj stavebného pozemku M.Turoňovi – zmluva  bola vypracovaná, 

kúpna cena zaplatená, už došlo aj k prevodu. Stavebník na pozemku začal s prípravnými 

prácami a terénnymi úpravami. 

 

Bod B/15 -  schválené organizovanie kultúrneho podujatia Hrnčiarske slávnosti 2019 – program 

je už pripravený, obchádzka vybavená, polícia oslovená ohľadom zabezpečenia bezpečnosti 

účastníkov podujatia, ako aj so žiadosťou o pomoc pri organizovaní dopravy (státie v zákazoch, 

blokovanie dopravy a podobne), postupne dolaďujeme ďalšie organizačné záležitosti. 

 

Bod B/17 – schválené rozpočtové opatrenie č.5/2019 – na prípravnú a projektovú dokumentáciu  

a prípravné práce súvisiace s IBV Rakatník – zatiaľ bol z tejto sumy zaplatený len poplatok SPP 

za žiadosť o vyjadrenie k rozšíreniu siete. Viac v ďalšom bode. 

 

Bod B/18 – schválené uvádzanie v zápisniciach konkrétne, ktorý poslanec ako hlasoval – začne 

sa uplatňovať od tohto zasadnutia. 
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Bod D/1 – neschválené umiestnenie kovovej konštrukcie – schodiska s plošinou na obecnom 

chodníku – oznámené žiadateľke, ktorá najprv podala novú žiadosť o umiestnenie prenosnej a 

dočasnej plošiny, ktorú následne stiahla. 

 

Body E I-III. - petícia proti otvoreniu prevádzky pohostinstva na ulici Rad – rozhodnutie OZ 

bolo zaslané kontaktnej osobe. Stavebné konanie o zmene účelu využívania stavby bolo začaté 

a zverejnené formou verejnej vyhlášky“. 

 

 „ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.5.2019 boli splnené.“ 

 

6.)  Správa o činnosti obecného úradu 

 

a) „Opravy a  kúpa majetku: 

V tomto období sme kúpili:  len jeden notebook pre potreby ZŠ (z normatívu: 1.130€) a materiál 

na opravu studne v parku a  šťavice  za 400,-€. 

Obecní zamestnanci pokračujú v budovaní   kanalizačných prípojok na ul. Družstevnej (práca 

obec, materiál občania), doteraz ich bolo urobených: kompletne 15 a ďalšie 4 sú  rozpracované. 

Zamestnanci pokračujú aj v  kosení verejných priestranstiev. 

 

b) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 
V tomto období sme neprijali cez tieto programy – ktoré sú viac-menej vyčerpané – žiadneho 

pracovníka. V zimnom období sa pripravuje nový projekt cez UPSVaR – cesta na trh práce 3, 

ktorý však už bude menej výhodný ako bol doteraz. Konečné podmienky ešte nie sú známe. 

 

c) Žiadosti o dotácie: 

-   na vybavenie DHZ 1.400€ (kategória C) - nám bola schválená, vybavenie je už objednané,  

prednostne také, ktoré musí mať DHZ podľa platných vyhlášok. 

–  rozvoj športu (schválených 8.000€ na detské ihrisko na vonkajšie fitness 3.000€),  -  tu 

prebiehajú administratívne práce. Máme schválené úpravy rozpočtu, doplnené formálne 

záležitosti žiadostí a čakáme na podpis zmluvy o dotácii. 

 -  Envirofond  - kanalizácia ul. Nová  (schválené 190.000€, spoluúčasť 10.000€), tam už bola 

podpísaná zmluva o dotácii a začali sme už so samotnou realizáciou. 

-    MŽP -  Kompostáreň – ešte nerozhodnuté. 

-    Envirofond (L5) – zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ – ešte nerozhodnuté. 

-  PRV - Kultúrny dom – žiadosť neschválená, s konštatovaním, že splnila všetky 

podmienky stanovené vo výzve, ale nebola schválená z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov určených na čerpania vo výzve. Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné  podať 

odvolanie, len je možné podanie podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 

konania. To sme aj urobili a mali by o tom rozhodnúť do 60 dní. V prípade neschválenia sa na 

ďalšom OZ budeme zaoberať ďalším postupom pri riešení tejto budovy. 

  -  MV výzva Budovaním chodníkov, ciest a mostov - zlepšíme dostupnosť služieb pre 

obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít  - touto žiadosťou, z ktorej je možné 

rekonštruovať resp. budovať cesty a chodníky sa vážne zaoberáme, ale napriek tomu že 

základnou podmienkou je byť zapísaný v Atlase rómskych komunít (čo sme) sú tam ďalšie 

veľmi komplikované podmienky, ktoré zrejme nebudeme spĺňať (segregované obydlia, resp. 

zhluk obydlí ku ktorým by mala viesť nová cesta resp. chodník), preto žiadosť zrejme 

nepodáme. 

 

d)  Slovenský pozemkový fond (SPF) - žiadosť o odkup pozemkov v parkoch – tu nám 

zostali, mimo domu Kačániovcov, nevysporiadané parcely neznámych vlastníkov v správe SPF, 



5 

 

pri ktorých nie sme spoluvlastníci. Tu nám po 3 rokoch bolo oznámené – bez udania dôvodu, 

že na týchto pozemkoch vysporiadanie nie je možné. Ide o 2097 m2. 

Toto nám vážne komplikuje podanie žiadosti na amfiteáter v parku cez MAS Malohont, kde 

máme predschválených na tento účel 70-80 tis. €, ako aj podanie ďalšej žiadosti na dokončenie 

rekonštrukcie zbrojnice (už musí byť pozemok vysporiadaný). 

Podali sme odvolanie, v prípade ak nebude v krátkom čase schválené, mali by sme urýchlene 

požiadať o nájom  týchto pozemkov, tak aby sme do vyhlásenia výzvy na amfiteáter 

(01/2020) mali tieto pozemky prenajaté. Inak nemôžeme túto žiadosť podať. Viac v bode rôzne. 

 

 e) Individuálna bytová výstavba (IBV) – tu sme začali riešiť rozšírenie sietí do danej oblasti 

za plyn a elektrinu. Pripomeniem, že elektrinu nám SSD po schválení žiadosti vybuduje sieť 

samo. Pri plyne budeme musieť zafinancovať všetko od projektu po realizáciu sami (po 

schválení žiadosti) a potom im sieť darovať. 

Elektrina: tam sme podali žiadosť o rozšírenie 17.6.2019, zaevidovaná bola 25.6.2019.  

18.7.2019 nám prišlo vyjadrenie, že k našej žiadosti potrebujú urobiť rôzne merania a analýzy 

na základe ktorých nás budú informovať o stave riešenia žiadosti v lehote do 180 dní. Takže 

informácie o tom, že tieto úkony budú trvať cca 2 roky sa javia ako pravdivé. 

Plyn: tu sme podali žiadosť 24.6.2019, zaevidovaná bol a 27.6.2019, keď nám bola aj zaslaná 

faktúra na 540 € (poplatok za pripojenie),  

 

f) CBA predajňa – týmto sa budeme zaoberať v bode rôzne. 

 

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

 

 

7.) Interpelácie poslancov 

 

V tomto bode dal starosta priestor poslancom na ich interpelácie. 

 

O slovo sa prihlásil poslanec p. Ondrej Melich – od oslavy MDD zostal vak za požiarnou 

zbrojnicou. Organizátori  ho neodložili. 

 

Starosta – Hrnčiarik organizoval toto podujatie ak to neurobia urobíme tak my... 

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

 

Poslanec p. Ing. Radovan Vargic – na Záhradnej ulici by bolo potrebné umiestniť zrkadlo pri 

výjazde na hlavnú cestu. Je to tam veľmi neprehľadné.  

 

Starosta – máme schválený dopravný  pasport obce. Požiadaviek na zmenu pasportu by bolo 

viac: zrkadlo pri bytovkách pri výjazde na hlavnú cestu, taktiež pri šamotke a pri ihrisku pri 

výjazde na hlavnú cestu. Chcel by som riešiť aj posunutie autobusových zastávok – pred 

Tarasovacami a v Konopišti. Najväčší problém je v Konopišti je tam neprehľadná zákruta. 

Posunutie tejto zastávky by nám odsúhlasili hneď, ale musíme nájsť niekoho kto je ochotný 

v Konopišti poskytnúť nám pozemok na umiestnenie zastávky. Chcel by som rozšíriť počet 

zastávok o zastávku pri ZŠ. Momentálne je to dosť nebezpečné kým sa deti dostanú do školy. 

Vyžaduje si to zmenu pasportu a dopravného značenia, čo však nie je jednoduché, lebo to 

schvaľuje Okresný úrad odbor cestnej dopravy, vyjadrujú sa k tomu policajti, ako aj regionálna 

správa ciest... V budúcnosti sa k tomu vrátime.. . 

 

Poslankyňa p.  Mgr.Jana Fiľová- keby sme aspoň dali znížiť rýchlosť pri vjazde do obce.  
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Starosta – to nepomôže, je tam neprehľadná zákruta a ešte keď tam zastane autobus je to ešte 

neprehľadnejšie. Môžeme osloviť políciu nech tam častejšie chodia merať rýchlosť. Aj toto sa 

musí riešiť zmenou dopravného pasportu, ale znížiť rýchlosť pod 50 km/hodinu sa nám asi 

nepodarí. 

 

,,OZ berie na vedomie interpelácie poslancov.“ 

 

 

8.) Schválenie dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 02/2018 o 

rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Hrnčiarske Zalužany. 

 

Starosta - návrh dodatku ste dostali. Jeho podstata spočíva  vo vládou schválenom príspevku 

na stravu predškolákov (posledný ročník) a školákov. Viac vysvetlí vedúca ŠJ pani 

A.Krahulcová. 

 

Anna Krahulcová – musíme dodržať určité náležitosti, chceme to ošetriť vo VZN. Ak rodič 

neodhlási dieťa včas zo stravy, bude musieť zaplatiť za stravu plnú sumu. Na to, aby malo dieťa 

stavu zadarmo musí sa zúčastniť vyučovania v škole a odobrať obed.  Od 1.9.2019 budú nové 

finančné pásma. Musíme zvýšiť cenu stravného, chceli by sme byť v III. pásme. Toto máme 

uvedené vo VZN. Ceny v III. pásme sú primerané.  

 

- Deti v MŠ do 5 rokov si musia stravu platiť. V MŠ majú stravu zdarma len predškoláci. 

- Deti v ZŠ majú všetky stavu zdarma. 

 

Poslanec p.  Vladimír Ďalog mal otázku – v III. pásme je strava kvalitnejšia. 

 

A.Krahulcová – áno, strava je kvalitnejšia : viac ovocia, hovädzie mäso. 

 

Mgr.J.Fiľová – ako budete riešiť režijné náklady. 

 

A.Krahulcová – máme určenú sadzbu na režijné náklady  0,10 Eur/ za 1 obed. 

 

Mgr.J.Fiľová – budú chodiť kontroly a budú kontrolovať dochádzku žiakov a odobraté obedy. 

 

Poslanec p. Miroslav Šatara – nemusíme riešiť vo VZN to čo udáva zákon. Okrem toho III. 

pásma, túto zmenu schváliť musíme.  

 

Starosta – musíme schváliť aj sadzbu na režijné náklady aj deň úhrady. 

 

Potom dal starosta hlasovať za VZN v zmysle predloženého návrhu. 

 

 

 

 

Hlasovanie: 
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Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik /   

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu:      7   

                                                          

„ OZ schvaľuje dodatok č. 1 k k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 02/2018 o rozhodovaní 

o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a  školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany, podľa predloženého 

návrhu (príloha č.1)“. 

 

9.) Prerokovanie žiadostí 

 

1. Žiadosť spoločnosti NIKÉ o  vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v 

prevádzke HOSTINEC - MALÝ PARÍŽ, 980 12  Hrnčiarske Zalužany.  

 

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

 

Hlasovanie: 

                 

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik /   

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu:      7   
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„OZ v zmysle  zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách  a o znení a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „ZoHH), 

s ú h l a s í 

s prevádzkovaním  kurzových stávok v prevádzke: HOSTINEC - MALÝ PARÍŽ, 980 12  

Hrnčiarske Zalužany, na celé obdobie platnosti novej individuálnej licencie  na 

prevádzkovanie  kurzových  stávok v herni, v prevádzkach a internetovej herni o ktorú 

spoločnosť NIKÉ, spol. s.r.o. požiada“. 

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

2. Žiadosť  o  prenájom priestoru. 

 

Starosta - Zuzana Markotánová prevádzkovateľka pohostinstva Malý Paríž nás žiada o dočasný 

prenájom   (3 mesiace) nebytového priestoru v Espresse . 

Dôvody:  z prenajatých priestorov dostali výpoveď k 8.8.2019. Už v predstihu kúpili RD po p. 

Adamovej, ktorý prerobili na  budovu pre obchod a služby. Tam ako som už spomínal – 

prebehne konanie o zmene užívania stavby.  Rozhodnutie môže  nadobudnúť právoplatnosť 

najskôr do 15. dní. Ale keďže je tu vysoký predpoklad  odvolania niektorých účastníkov 

konania, reálne by mohli začať prevádzkovať pohostinstvo  v pozitívnom prípade  koncom 

októbra. Dovtedy by museli prerušiť živnosť a mali by ďalšie administratívne komplikácie. 

Preto nás požiadali o prenájom týchto priestorov. Jedná sa o hlavnú miestnosť - zasadačku o 

rozmere 82,21 m2, kuchynku 25,83 m2, hygienické zariadenia 9,83 m2, chodba 4,38 m2 a časť 

vstupnej chodby 3,55 m2. Teda o plochu celkom 125,83 m2. Súčasťou nájmu v prípade 

schválenia musí byť aj kúrenie, voda, daň z nehnuteľností ako aj elektrina, nakoľko nemáme 

samostatné merače. 

Prenájom týchto priestorov by spôsobil mierne problémy obci, nakoľko všetky akcie by sa 

museli premiestniť do veľkej sály – čo je ale riešiteľné. V prípade neprenajatia by v obci zostalo 

len jedno pohostinstvo – bez konkurencie – čo by mohlo spôsobiť nárast cien. Čo sa týka ceny 

prenájmu: náklady, ktoré musia byť súčasťou ceny činia cca 100 € +  za samotný nájom aspoň 

200 €, teda mesačný nájom navrhujem minimálne vo výške 300 €. 

 

Poslankyňa p.Ing.Andrea Kováčová – chápem, že by to bolo pre nich ťažké, prerušiť živnosť. 

Ale pre obecný úrad to bude problém, fungovať bez týchto priestorov. Bývajú tam kary, oslavy, 

schôdze miestnych organizácií.... 

 

Mgr.J.Fiľová – nájomné to by bol dobrý príjem pre obec  za 3 mesiace 900 Eur. 

 

Starosta – na kary, oslavy by sme využívali sálu obecného úradu. Samozrejme, že v prípade 

prenajatia sály by sme účtovali výšku nájomného ako za espresso. 

 

O.Melich – je to mladá rodina s deťmi, nebolo by dobré pre nich prerušenie živnosti. Mali by 

sme im schváliť prenájom týchto priestorov. 

 

Starosta – cenu nájmu môžeme schváliť osobitne. Dali by sme Markotánovcom priestory do 

prenájmu od 20.8.2019 – do 30.11.2019 ( prípadne až do konca decembra). 

 

M.Šatara – v minulosti už v týchto priestoroch pohostinstvo bolo. Keď obecnému úradu 

nebudú tieto priestory veľmi chýbať, mali by sme  dočasný prenájom schváliť. 

 

Starosta – musíme však trvať na tom, že to budú nefajčiarske priestory. Máme tam vertikálne 

žalúzie a tie by sa potom zničili. Markotánovci s tým súhlasia. 
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Starosta – dostali sme sťažnosť od pani Emílie Husárovej. V prvej časti žiada zmenu 

otváracích hodín. V druhej časti sa vyjadruje k tomu, že nesúhlasí s tým, aby sa presťahovali 

do budovy obecného úradu, lebo sa bude opakovať stav aký bol v doterajšom pohostinstve 

Malý Paríž v blízkosti jej rodinného domu. Navrhuje, aby sme Markotánovcom prenajali 

priestory v budove TJ. 

Čo sa týka tej prvej časti sťažnosti – keďže nemáme VZN k tejto oblasti, musíme sa spoľahnúť 

na ústretovosť prevádzkovateľov. Prevádzkovatelia so zmenou otváracích hodín súhlasili.  Čo 

sa týka druhej časti sťažnosti – to je úplne v  kompetencii OZ kaomu a na čo tieto priestočry 

prenájme. 

 

V.Ďalog – som za schválenie prenájmu.  Ale ja som  za vyššiu cenu nájomného. Dal by som im 

priestor na vyjadrenie, koľko maximálne môžu dať za prenájom. 

 

Z.Markotánová – môžeme dať maximálne 400,- Eur za mesiac. 

 

Ing.R.Vargic – ja by som zostal na sume 300,- Eur za mesiac. 

 

O.Melich a Mgr.J.Fiľová – navrhli tiež nájomné 300,- Eur mesačne. 

 

 

 

Hlasovanie za prenájom priestorov: 

    

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik /   

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 7   

 

 

 „OZ schvaľuje dočasný prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa  v budove 

obecného úradu, na 1. nadzemnom podlaží, o výmere 125,83m2, na dobu určitú od 20.8.2019 

do 30.11.2019,  Zuzane Markotánovej bytom č. 326,  Hrnčiarske Zalužany, za účelom 

prevádzkovania pohostinstva. 
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Hlasovanie za výšku nájomného 400 €: 

                 

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová   / 

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich   / 

Miroslav Slížik /   

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic   / 

Spolu: 4  3 

 

,, OZ schvaľuje nájomné za prenájom nebytových  priestorov nachádzajúcich sa  v 

budove obecného úradu, na 1. nadzemnom podlaží, o výmere 125,83m2, vo výške 

400€/mesiac“.  
 

 

10.)  Rôzne: 

 

1.Podanie žiadosti o dotáciu na SFZ na infraštruktúru  futbalových štadiónov: 

 

Starosta - v roku 2017,sme podávali žiadosť na SFZ na riešenie v podstate havarijnej  situácie 

v budove šatní na ihrisku, zavlažovania ihriska, striedačiek, novej tribúny. Žiadali sme o sumu 

50.000 €, čo pri 25 %-nej spoluúčasti znamenalo sumu 16.699,77 €. Táto žiadosť nebola 

úspešná. 

V krátkom období v rámci 3. etapy výjde nová výzva, do ktorej by sme sa mohli zapojiť. Je 

naozaj nízky predpoklad, že by nám schválili nejakú vysokú sumu, reálne max. 15.000 €  čo by 

znamenalo spoluúčasť 5.000 € a pravdepodobne by sa to dotklo budúcoročného rozpočtu. 

Samozrejme je lepšie žiadať vyššiu sumu, aby bolo z čoho znižovať. 

Ak by bola vôľa schváliť podanie takejto žiadosti, chcel by som ju podať na nasledovné: 

– oprava fasády so zateplením, výmena krytiny na starej streche  + výmena 2 dverí a 

jedného okna: 18.487 €; 

– zavlažovanie ihriska: 15.515 €; 

– plynová prípojka: 7.200 €; 

– kúrenie: 15.000 € 

– striedačky: 4.328 €. 

    Spolu: 60.530 € : z toho z dotácie 45,397,50 €, z vlastných zdrojov: 15.132,50 €. 

Keby sa naozaj stalo, že nám schvália dotáciu v plnej výške – čo nepredpokladám a nemali by 

sme dostatok vlastných zdrojov, vždy je priestor na jej zníženie. 

Projektovú dokumentáciu, s výnimkou kúrenia a plynovej prípojky, máme vypracovanú. Na 

kúrenie a plynovú  prípojku by sme v čase podania žiadosti dali vypracovať len výkaz výmer 
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(až po schválení by sme dali dopracovať PD).  Žiadosť by som vypracoval ja – čiže by sme tam 

nemali žiadne dodatočné náklady. 

 

M.Šatara – bolo by dobré urobiť z dotácie aj predstriešku ako to urobili v Ožďanoch. 

 

Starosta – to si dodatočne urobíme aj sami. 

 

Hlasovanie: 

               

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik /   

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu:     7   

                                                          

„OZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  projektu podpory 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 3.etapa, vo výške 45.397,50 €.“ 

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

 

2. SPF – žiadosť o prenájom pozemkov 

  

Ako som už spomínal, kúpa pozemkov v parkoch o výmere 2097 m2, ktoré sú v správe SPF a 

obec tam nie je spoluvlastníkom nám nebola schválená. Na časti týchto pozemkov máme 

nehnuteľnosti – fontána, hasičská zbrojnica, pamätník padlým. Iné tvoria prístup k 

nehnuteľnosti – ku kultúrnemu domu. Ďalšie sú dôležité z hľadiska prístupu k meliorizačnému 

rigolu a podobne. 

Pri výzve na amfiteátre z PRV – MAS Malohont, kde máme prisľúbených 70-80 tis.€, 

predpokladáme jeho umiestnenie v časti od zbrojnice po dom Kačániovcov, z ktorých viaceré 

pozemky patria medzi tie na ktorých by mal byť amfiteáter naprojektovaný. V čase podania 

žiadosti cca 03/2020 by sme mali mať k týmto pozemkom dispozičné právo. Buď ich mať vo 

vlastníctve – čo je zrejme nereálne. Alebo ich mať dlhodobo prenajaté min. 10 rokov. 

Pri tom, ako „rýchlo“ SPF rieši jednotlivé požiadavky, je potrebné, aby sme urýchlene podali 

žiadosť o prenájom týchto pozemkov, aby bolo aspoň trochu reálne, že sa SPF stihne k tomu 

vyjadriť. 

Zisťoval som podmienky prenájmu: 

– max. doba je tam na 15 rokov, 

– cena: 0,03€ m2 ročne, čo by znamenalo pri výmere 2.097m2 – cca 63 € ročne. 

– je potrebné, aby OZ schválilo verejnoprospešný účel využitia týchto pozemkov. 
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Aj keď na investície by sme použili len určitú časť z nich, dispozičné právo by sme mali ku 

všetkým a v budúcnosti by sme predišli podobným komplikáciám.  

 

V.Ďalog – dá sa žiadať o prenájom maximálne na 15 rokov. 

 

Starosta –  15 rokov je maximálna možná doba. 

 

M.Šatara – je to pre obec výhodnejšie. 

 

Hlasovanie  za podanie žiadosti o prenájom: 

                 

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik /   

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 7   

                                                          

,,OZ schvaľuje podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond o prenájom pozemkov 

nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, na ktorých sú vybudované obecné parky resp. 

iné obecné nehnuteľnosti, o výmere 2.097 m2, na dobu 15 rokov.   

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

Hlasovanie  za verejnoprospešný účel: 

  

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik /   

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 7   
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,,OZ čestne prehlasuje,  že pozemky nezistených vlastníkov, ktoré sú v správe  Slovenského 

pozemkového fondu, nachádzajúce sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, o výmere 2.097m2*, o 

prenájom  ktorých obec žiada,  sú a aj budú využívané výhradne na verejnoprospešný účel. 

Na dotknutých pozemkoch sú  vybudované obecné parky resp. iné obecné nehnuteľnosti, 

resp. tvoria prístup k nim. Na časti z nich chce obec vybudovať obecný amfiteáter, taktiež 

plánuje zrekonštruovať hasičskú zbrojnicu, ako aj revitalizovať centrum obce,  na čo bude 

žiadať finančné prostriedky z eurofondov, resp. iných účelových fondov. 

 

*Jedná sa o nasledovné parcely EKN p.č.: 

- 168, o výmere 467 m2; 

- 150/1, o výmere 35 m2; 

- 142, o výmere 120 m2; 

- 140/4, o výmere 20 m2; 

- 140/3, o výmere 40 m2; 

- 124/1, o výmere 42 m2; 

- 123/2, o výmere 25 m2; 

- 123/1, o výmere 25 m2; 

- 126, o výmere 198 m2; 

- 187, o výmere 208 m2; 

- 188/1, o výmere 111 m2; 

- 188/2, o výmere 36 m2; 

- 188/3, o výmere 36 m2; 

- 198/2, o výmere 70 m2; 

- 204, o výmere 43 m2; 

- 205/1, o výmere 108 m2; 

- 206/1, o výmere 194 m2; 

 a parcelu CKN p.č: 

- 460, o výmere 319 m2. 

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

                       

                                    

3. Rozpočtové opatrenie č.6/2019 - svetlá 

 

Starosta - verejné osvetlenie sme rekonštruovali pomerne nedávno, ale už je tu potreba 

dodatočných investícií, aby sme niektoré veci zoptimalizovali, ako aj predišli poruchám v 

budúcnosti. 

a) Hlavne v zimnom období sa stáva, že jedna z vetiev je preťažená a vyhadzuje istič (Šťavičná, 

Hrnčiarska a časť Hlavnej ulice). 

Odborník zistil, že jednotlivé ističe sú nerovnomerne zaťažené (niekde je viac a inde menej 

svetiel napojených na istič) – a silu istenia kvôli hlavnému ističu nie je možné zvýšiť. 

Riešenie je možné odľahčením dotknutého ističa (odpojením časti svetiel) a prepojením na iný, 

ktorý je záťažou poddimenzovaný. 

Je potrebné kúpiť materiál (vodič 240 m, svorky) za cca 230 € a spolu s prácou a prenájmom 

plošiny(300 €) by sa celkový náklad mohol zmestiť do 500 €. 

 

b) V priebehu týchto 3 rokov, došlo k reklamácii cca 10 svietidiel a vznikla aj porucha na ul. 

RAD a Nad mlynom (náklady 300 €), ktoré boli spôsobené zatečením svietidiel. 

Je to pre mňa nepochopiteľné, ale naozaj do niektorých svietidiel zateká a skôr či neskôr bude 

potrebná ich výmena. Obdobný problém majú aj v iných obciach, kde majú tento druh 

svietidiel. Riešenie je možné tým, že sa zaizolujú svietidlá proti vnikaniu vody do napájacej 
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časti. Máme 152 svietidiel  a materiálový náklad je 4 € na 1 svietidlo (608 €) +  práca a plošina 

900€. Náklady celkom by činili cca 1500 €. V obciach, kde takéto zaizolovanie  urobili už nie 

sú s osvetlením problémy. Z môjho pohľadu je potrebné realizovať takúto investíciu a tým 

dosiahnuť predchádzanie poruchám a optimalizáciu zaťaženia ističov (časté sťažnosti 

občanov). 

 

O.Melich -  my si to nevieme zaizolovať sami.  

 

Starosta – nie  nemôžeme. Opravár čo to bude robiť – aj opraví svietidlo aj zaizoluje za 4 Eurá 

za 1 svietidlo. 

 

M.Šatara – kto to bude robiť. 

  

Starosta – bude to robiť pán Piater on je zazmluvnený s Tesluxom a robil to aj pre iné obce. 

 

V.Ďalog – je to potrebné urobiť teraz v lete. S tým, že bude potrebné žiadať od Tesluxu 

preplatenie. 

 

Mgr.J.Fiľová – dosť často vypadáva elektrina- pokazil sa mi preto aj kotol. Možno je to len 

u nás v našej časti v Konopišti. 

 

Starosta – môžeš požiadať elektrárne, oni to preveria a ak budeš mať pravdu urobia zahustenie 

siete. Ale musíš požiadať ty ako súkromná osoba odberateľ.  

 

Hlasovanie: 

                 

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti:  Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /    

Mgr.Jana Fiľová /    

Ing.Andrea Kováčová /    

Ondrej Melich /    

Miroslav Slížik /    

Miroslav Šatara /    

Ing. Radovan Vargic /    

Spolu:      7    

                                                          

,,OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.6/2019 (na verejné osvetlenie) podľa predloženého 

návrhu (príloha č.2)“ 
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4. CBA – ukončenie zmluvy +  vypísanie obchodnej verejnej súťaže 

  

Ako viete, predajňa CBA ruší niektoré predajne. Podľa našich informácii je ich cca 100. Jednou 

z nich je aj predajňa v našej obci. 

K jej zrušeniu došlo fakticky k 18.6.2019 – bez toho aby nám to niekto aspoň formálne oznámil. 

Na tomto základe som im 27.6.2019 poslal výzvu na vyjadrenie sa k nájmu nebytových 

priestorov. V nej som konštatoval, že im obec prenajala priestory za účelom prevádzky predajne 

potravín a príbuzného tovaru. Že napriek uvedenému bola predajňa zrušená a že trváme  na 

tom, aby boli tieto priestory využívané na dohodnutý účel – a že nedodržanie tejto podmienky 

môže byť považované za hrubé porušenie nájomnej zmluvy. Zároveň som ich vyzval, aby sa v 

lehote do 10.7.2019 vyjadrili aký je ich ďalší zámer s využitím prenajatých priestorov v 

budúcnosti. 

Súbežne nám 3.7.2019 došlo oznámenie od nich, že predajňa 30.6.2019 ukončila obchodnú 

činnosť. 

15.7.2019 nám došla výpoveď zmluvy bez udania dôvodu a teda s 3 mesačnou výpovednou 

lehotou, ktorá mala začať plynúť od 1.8.2019 a končiť 31.10.2019. 

Toto pre nás nebolo dobré riešenie, lebo my chceme, aby sa predajňa čo najskôr stala funkčnou. 

Tak sme sa ústne dohodli na ukončení nájmu dohodou k 30.9.2019. Následne oni podali dohodu 

o skončení nájmu do 30.9.2019. 

 

Na tomto základe by sme mali dnes: 

– a)schváliť dohodu o skončení nájmu nebytových priestorov 

– b)vypísať obchodnú verejnú súťaž(OVS) na nový prenájom 

– c) zvoliť komisiu na vyhodnotenie výsledku (OVS) 

 

a) nájomné nám budú platiť do 30.9.2019. Zatiaľ môžeme urobiť novú súťaž a maximálne od 

15.11.2019 môže byť otvorená nová predajňa. 

 

b) Podľa zákona o majetku obcí a našich zásad hospodárenia s majetkom obce 

 musíme vypísať OVS na prenájom týchto priestorov. 

Podmienky: 

Skôr ako vám ich prečítam poviem Vám akou filozofiou som sa riadil: 

Chcem, aby tu bol pokiaľ to bude možné predajca, ktorý v tejto oblasti podniká dlhšie, má 

minimálne 5 predajní, aby poskytoval doplnkové služby, robil cenové akcie. Toto všetko je v 

podmienkach. Aby to nebol nejaký začínajúci obchodník, ktorý síce dá za prenájom najlepšiu 

cenu, ale predajné ceny budú vysoké, kultúra predaja môže byť pofidérna a nakoniec budeme 

mať problém ho odtiaľ dostať. 

Začiatok prenájmu som dal od 1.10.2019 a otvorenie predaja najneskôr do 15.11.2019 – aby 

ľudia mali zabezpečenú túto službu. 

Cena – minimálne podanie som dal na úrovni terajšej ceny pre CBA 750 €, pričom prenajímaná 

plocha bude nižšia o jeden sklad 53,86 m2 (ktorý doterajší záujemcovia nechcú – a v ňom 

môžeme urobiť zadný vchod a premiestniť ping-pongáreň a starú použijeme na sklad pre 

OPOS, ktorý aj tak potrebujeme). V cene budú služby ako doteraz – kúrenie, vodné stočné a 

daň z nehnuteľností, ale poplatok za KO bude už platený. 

1.Popis priestorov: 

- predajňa – podlahová plocha: 112,32 m2; 

- sklad 1 – podlahová plocha: 68,46 m2; 
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- sklad 2 – podlahová plocha 32,77 m2; 

- hygienické zariadenie 18,16 m2. 

Prenajímaná plocha celkom: 231,73 m2 

Služby, poskytované prenajímateľom, ktoré budú súčasťou nájomného: 

vykurovanie, vodné, stočné, daň z nehnuteľností. 

2.Podmienky prenájmu: 

- účel nájmu: prevádzka predajne potravín a príbuzného tovaru, 

- začiatok nájmu  priestorov: od 1.10.2019, 

- najneskorší termín otvorenia predajne: 15.11.2019, 

- doba nájmu: doba neurčitá, 

- platenie nájmu: mesačne k 10. dňu v mesiaci  za aktuálny mesiac, 

- medziročné aktualizovanie výšky nájomného o mieru inflácie, 

- minimálne podanie: 750 €/mesiac. 

 

3. Podmienky, ktoré musí nájomca splniť: 

- oprávnenie na podnikanie v oblasti maloobchodného predaja potravín a príbuzného tovaru 

(ďalej predmet podnikania); 

- dĺžka podnikania v danom predmete podnikania: minimálne 5 rokov; 

- počet maloobchodných predajní, v ktorých uchádzač podniká: minimálne 5; 

 

4. Zabezpečenie ďalších  služieb pre zákazníkov: 

 - možnosť platby bankovými platobnými kartami, gastrokartami; 

 - vernostný program pre zákazníkov; 

 - služba cash back (náhrada bankomatu); 

-  minimálna otváracia doba: pondelok-piatok: 7 hodín denne; 

                                               sobota: 4 hodiny; 

 - zabezpečenie klimatizácie prenajatých  priestorov na vlastné náklady. 

 

5.Výberové kritérium: najvhodnejšia a najvýhodnejšia ponuka. 

 

6. Cenová ponuka musí obsahovať: 

 - návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka, 

-  indentifikáciu záujemcu, 

-  doklad o oprávnenosti podnikať v oblasti predmetu prenájmu, 

- doklady preukazujúce splnenie podmienok  uvedených v časti 3; 

- čestné prehlásenie o zabezpečení ďalších služieb pre zákazníkov 

   (uvedených v časti 4), v termíne max. do 31.3.2020. 

7. Uzávierka predkladania ponúk: 6.9.2019, do 12:00 hod., poštou resp. do podateľne obce, 

v zalepenej obálke s nápisom „Neotvárať – cenová ponuka na prenájom nebytových priestorov“ 

Cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať uvedené podmienky a náležitosti, alebo budú doručené po 

lehote, budú zo súťaže vylúčené. 

8. Obhliadka priestorov, je možná vtermínoch od 1.8.2019-13.8.2019, resp. 2.9-5.9.2019, po 

predchádzajúcej dohode so zástupcom obce (0908903587). 
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9. Forma zverejnenia: webová stránka obce, úradná tabuľa, (regionálna tlač, zaslanie výzvy 

na predloženie ponuky ). 

 

 

c) Voľba komisie: 
 -  za predsedu navrhujem Ing. Radovana Vargica – (Ing. ekonómie) 

 -  za členov: Vladimíra Ďaloga – skúsenosti s podnikaním v oblasti potravín 

                      Miroslava Šataru - SZČO 

6.9.2019  by mala zasadnúť komisia a odporučiť OZ schválenie výsledkov súťaže a 

najlepšie by bolo keby sme v ten deň aj urobili mimoriadne OZ, kde by boli schválené výsledky 

súťaže.  

Starosta dal priestor poslancom na ich otázky a vyjadrenia. 

M.Šatara – sú to dosť tvrdé podmienky, minimálne 5 rokov podnikania. Mali by sme dať 

priestor aj mladým na podnikanie. Mali sme v týchto priestoroch doteraz veľkého podnikateľa- 

nemáme istotu, že neskrachuje aj veľký reťazec. 

Starosta – navrhol  som tieto podmienky, aby sme tu mali stabilného predajcu na dlhé roky, 

ktorý ponúkne občanom všetky služby a dobré ceny. Ale môžeme o tom rokovať. 

V.Ďalog – súhlasím so starostovým názorom, ale čiastočne by mohli byť tie podmienky 

pozmenené. 

M.Šatara- toto je malý obchod, aby sme ho dali vytipovaným 3-4  veľkým firmám.  

 

Hlasovanie : 

                 

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog   / 

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik /   

Miroslav Šatara   / 

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 5  2 
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„OZ: 

I.  s c h v a ľ u j e 

 a/  podľa § 9a ods. 1 písm. a, ods. 2/, 3/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov  v rozsahu  

231,73 m2  nachádzajúcich sa v budove Obecného úradu Hrnčiarske Zalužany vo výlučnom 

vlastníctve obce  Hrnčiarske Zalužany. 

 b/ vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v znení, ktoré tvorí prílohu č.3 uznesenia; 

 

 c/ zloženie komisie na vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže v zložení : 

 1. Ing. Radovan Vargic – poslanec OZ – predseda komisie, 

 2. Vladimír Ďalog – poslanec OZ, 

 3. Miroslav Šatara. – poslanec OZ, 

 

II. ž i a d a 

starostu obce  zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli 

obce, internetovej stránke obce a regionálnej tlači“. 

 

 11.) Diskusia 

 

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

 

O.Melich – chcel by som sa opýtať za DHZ – čo s nimi bude ďalej, kto bude veliteľ, ako budú 

fungovať. Bolo by dobré keby komunikovali so starostom. 

 

M.Slížik – chceme si urobiť po dovolenkách schôdzu a potom budeme informovať starostu. 

 

Starosta – Je potrebné dať to do poriadku, nakoľko ide o nemalé majetkové hodnoty. Poslanec 

p. Slížik (člen DHZ) nás bude priebežne o dianí v DHZ informovať 

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

 

Občan p.Radovan Séleš zástupca súboru Hrnčiarka - čo sa týka toho prenájmu espressa 

Markotánovcom,  sme ochotní WC v šachovej miestnosti dočasne im poskytnúť ako personálne 

WC. 

 

Starosta – ak bude potrebné využije sa aj táto možnosť. 

 

12.) Záver 
 

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

zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené. Najbližšie zasadnutie OZ sa bude konať: 

mimoriadne 6.9.2019, riadne  18.10.2019, potom, 13.12.2019, resp. podľa potreby. 
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Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Ing.Andrea Kováčová 

Miroslav Slížik                                                                               Ing.Branislav Nociar 

                                                                  starosta obce   
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                      Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

                Uznesenie č. 3 / 2019 ( 4/2018 -2022) 
 

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

19.7.2019 o 17,30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch 

Obecné zastupiteľstvo : 

A/ Berie na vedomie : 
 

     1.  Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.5.2019. 

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

3.  Interpelácie poslancov. 

 

 

 

B/ Schvaľuje : 
 

1. Rozpočtové opatrenie č.6/2019 (na verejné osvetlenie) podľa predloženého návrhu  

(príloha č.2). 

 

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

 

 

       2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

        

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

 

 

3.Dodatok č. 1 k k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 02/2018 o rozhodovaní o výške 

príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a  školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany, podľa 

predloženého návrhu. (príloha č.1) 

 

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

 

 

4. Dočasný prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa  v budove obecného 

úradu, na 1. nadzemnom podlaží, o výmere 125,83m2, na dobu určitú od 20.8.2019 do 

30.11.2019,  Zuzane Markotánovej bytom č. 326,  Hrnčiarske Zalužany, za účelom 

prevádzkovania pohostinstva. 

 

    Dátum: ..................................                     Podpis: ..............................................  
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5.  Nájomné za prenájom nebytových  priestorov nachádzajúcich sa  v budove 

obecného úradu, na 1. nadzemnom podlaží, o výmere 125,83m2, vo výške 

400€/mesiac. 
           
      Dátum: ..................................                     Podpis: ..............................................  

 

 

6. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  projektu podpory 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 3.etapa, vo výške 45.397,50 €. 

 

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

 

 

7. Podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond o prenájom pozemkov 

nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, na ktorých sú vybudované obecné parky 

resp. iné obecné nehnuteľnosti, o výmere 2.097 m2, na dobu 15 rokov. 

 

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

 

 

C/ Súhlasí : 

 
1. OZ, v zmysle  zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách  a o znení a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „ZoHH), 

s ú h l a s í 

s prevádzkovaním  kurzových stávok v prevádzke: HOSTINEC - MALÝ PARÍŽ, 980 

12  Hrnčiarske Zalužany, na celé obdobie platnosti novej individuálnej licencie  na 

prevádzkovanie  kurzových  stávok v herni, v prevádzkach a internetovej herni o ktorú 

spoločnosť NIKÉ, spol. s.r.o. požiada“. 

 

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

 

 

D/ Čestne prehlasuje : 

 
1 . OZ čestne prehlasuje,  že pozemky nezistených vlastníkov, ktoré sú v správe  

Slovenského pozemkového fondu, nachádzajúce sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, o výmere 

2.097m2*, o prenájom  ktorých obec žiada,  sú a aj budú využívané výhradne na 

verejnoprospešný účel. 

Na dotknutých pozemkoch sú  vybudované obecné parky resp. iné obecné nehnuteľnosti, 

resp. tvoria prístup k nim. Na časti z nich chce obec vybudovať obecný amfiteáter, taktiež 

plánuje zrekonštruovať hasičskú zbrojnicu, ako aj revitalizovať centrum obce,  na čo bude 

žiadať finančné prostriedky z eurofondov, resp. iných účelových fondov. 

 

*Jedná sa o nasledovné parcely EKN p.č.: 
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- 168, o výmere 467 m2; 

- 150/1, o výmere 35 m2; 

- 142, o výmere 120 m2; 

- 140/4, o výmere 20 m2; 

- 140/3, o výmere 40 m2; 

- 124/1, o výmere 42 m2; 

- 123/2, o výmere 25 m2; 

- 123/1, o výmere 25 m2; 

- 126, o výmere 198 m2; 

- 187, o výmere 208 m2; 

- 188/1, o výmere 111 m2; 

- 188/2, o výmere 36 m2; 

- 188/3, o výmere 36 m2; 

- 198/2, o výmere 70 m2; 

- 204, o výmere 43 m2; 

- 205/1, o výmere 108 m2; 

- 206/1, o výmere 194 m2; 

a parcelu CKN p.č: 

- 460, o výmere 319 m2. 

 

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

 

 

E/ Schvaľuje a žiada : 

 

I.  s c h v a ľ u j e 

a/  podľa § 9a ods. 1 písm. a, ods. 2/, 3/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov  v rozsahu  

231,73 m2  nachádzajúcich sa v budove Obecného úradu Hrnčiarske Zalužany vo výlučnom 

vlastníctve obce  Hrnčiarske Zalužany 

 b/ vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v znení, ktoré tvorí prílohu č.3 uznesenia; 

 

 c/ zloženie komisie na vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže v zložení : 

 1. Ing. Radovan Vargic – poslanec OZ – predseda komisie, 

 2. Vladimír Ďalog – poslanec OZ, 

 3. Miroslav Šatara. – poslanec OZ, 

 

 

Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  
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II. ž i a d a 

starostu obce  zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli obce, 

internetovej stránke obce a regionálnej tlači“. 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing.Branislav Nociar 

                                                               starosta obce    

 


