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          Obec Hrnčiarske Zalužany 

             Z Á P I S N I C A  4/2019 (5/2018-2022) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  6.9.2019, o 16:30 hodine,  v zasadačke    Obecného   úradu v 

Hrnčiarskych Zalužanoch 

 

Prítomní: 

Ing. Branislav Nociar – starosta obce, 

Martina Cabanová – ekonómka obce, 

Ivan Pilčík – kontrolór obce.  

 

Poslanci: 

Vladimír Ďalog, 

Mgr.Jana Fiľová, 

Ing.Andrea Kováčová, 

Ondrej Melich, 

Miroslav Šatara, 

Ing. Radovan Vargic. 

 

Neprítomný: Miroslav Slížik 

 

Hostia: 

Ing.Peter Košťálik, 

Mikuláš Kováč, 

Tatiana Melichová, 

Mgr.Elena Sélešová, 

Marek Potocký. 

 

 

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

spôsobilé rokovať a uznášať sa.  
Neprítomný: Miroslav Slížik. 
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3.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

Za zapisovateľku: pracovníčku OcÚ p. Martinu Cabanovú. 

Za overovateľov zápisnice:    p.Mgr. Janu Fiľovú  a p. Miroslava  Šataru. 

 

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 19.7.2019. 

6.   Interpelácie poslancov. 

7.   Vyhodnotenie a schválenie výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

      nebytových priestorov. 

8.   Prerokovanie žiadostí. 

9.   Rôzne. 

10. Diskusia. 

11. 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: 6   

„ OZ schvaľuje program zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.“ 
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5. ) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa 19.7.2019 

 

     „Bod  B/1 – schválené rozpočtové opatrenie č. 6/2019 (osvetlenie) - opatrenie bolo 

zapracované do tohtoročného upraveného rozpočtu, zatiaľ k realizácii, kvôli čerpaniu 

dovoleniek,  nedošlo. 

 

Bod B/3 -   schválený dodatok č.1 k VZN 02/2018 (čiastočná úhrada nákladov v školských 

zariadeniach) – zverejnený zákonným spôsobom, účinnosť nadobudol 1.9.2019 a 

postupujeme podľa  neho... 

 

Bod B/4-5 schválený prenájom a výška nájomného za dočasný prenájom nebytových 

priestorov (bývalé espresso) pre Z.Markotánovú -  k prenajatiu nedošlo, lebo došlo  k dohode 

so susedom počas stavebného konania o zmene užívania stavby. Po tejto dohode rozhodnutie 

o zmene užívania stavby nadobudne právoplatnosť 16.9.2019 a preto nemalo význam na tak 

krátku dobu otvárať prevádzku v Espresse... 

 

Bod B/6 – schválené podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu 

podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 3.etapa, - termín podania 

žiadosti je do 15.9. Podklady mám pripravené a na budúci týždeň túto žiadosť vypracujem a 

podám.... 

    

Bod B/7 – schválené 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 – žiadosť sme podali dňa 

25.7.2019, samozrejme zatiaľ bez odpovede.... 

 

Bod C/1 – schválený súhlas s prevádzkovaním kurzových stávok Niké, v prevádzke Hostinec 

– Malý Paríž – zaslané žiadateľovi . 

 

Body E/I – II – schválené znenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) na prenájom nebytových 

priestorov v budove OcÚ H.Zalužany, vyhlásenie OVS, zloženie komisie  na vyhodnotenie  

OVS (Vargic, Ďalog, Šatara) + požiadavka na zverejnenie vyhlásenia  OVS  na úradnej tabuli, 

internetovej stránke a v regionálnej tlači – všetko bolo splnené. Vyhlásenie OVS bolo na 

tabuli a stránke obce zverejnené 29.7.2019. V priebehu augusta 2 x v Novohradských 

novinách... 

Termín na podanie súťažných návrhov bol dodnes do 12.00 hodiny. 

Doručený bol len jeden súťažný návrh. 

Viac v samostatnom bode  programu.... 

„ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.7.2019 boli splnené.“ 

 

 

6.) Interpelácie poslancov 

 

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

 

O slovo sa prihlásil poslanec p.Miroslav Šatara – poprosil o spoluprácu obecný úrad pri 

odstránení nebezpečnej rastliny „pohánkovca japonského“, ktorý sa veľmi rozšíril pri kríži 

nad ožďanskou štavicou a je to invázna rastlina. Jedná sa o byle cca 2 m vysoké.  

Starosta – prisľúbil zabezpečenie odstránenia tejto inváznej  rastliny z obecných pozemkov. 
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----- 

Ďalej sa o slovo prihlásila poslankyňa p.  Ing.Andrea Kováčová – opýtala sa, či sa konal 

rozbor oždianskej šťavice  a aký bol výsledok . 

 

Starosta – rozbor dal urobiť starosta z Oždian a výsledok bol dobrý, čiže oždianska šťavica je 

v poriadku, o výsledku kontroly máme k dispozícii aj protokol. 

----- 

Ing.Andrea Kováčová – chcela by som sa opýtať za kronikára p.Ing.Jána Adama, či by nebolo 

možné mu na obci poskytnúť nejakú miestnosť na uchovávanie dokumentov, chodí do nás 1x 

týždenne kopírovať, skenovať alebo niečo hľadať... 

 

Starosta – určite nie miestnosť, možno nejaká skriňa na uskladnenie materiálov, my nemáme 

priestory navyše, kde by mohol kronikár vykonávať svoju činnosť. Len mňa viac zaujíma 

činnosť nášho kronikára, posledný oficiálny zápis, ktorý schvaľovalo OZ bol cca pred piatimi 

rokmi.... Odvtedy sa žiaden zápis do kroniky  neudial, aspoň nie oficiálny, nakoľko každý 

zápis by mali schváliť poslanci, ako to bolo schválené a taktiež mu bola schválená aj vyššia 

odmena. Ale v každom prípade tú skriňu by sme mu mohli prideliť. 

Poslankyňa p. Mgr.Jana Fiľová – mohla by sa mu v knižnici vyhradiť nejaká skriňa, tam 

chodia aj ľudia... 

 

Miroslav Šatara – treba poslať na obecný úrad, tam majú kopírku, skener a priestor aj 

technické vybavenie, na to je obecný úrad a on to robí pre obec. 

 

Starosta – chodí do Kováčov, lebo p.Kováč to technicky  ovláda, tak ako to on potrebuje. Je 

to len jeho dobrá vôľa, že mu v tom pomáha. To nie je len o zmenšení a zmenšení 

dokumentov, sú tam veci, ktoré možno technicky na obci nevieme spraviť. Pri preukázaní 

opodstatnenosti nákladov sa obec samozrejme vie na nich podieľať.. 

------ 

Poslanec p. Ondrej Melich – chcel by som sa opýtať, ako tu funguje DHZ. 

 

Starosta – zatiaľ sme sa dohodli, že informácie pre OZ o DHZ bude zabezpečovať poslanec 

Miroslav Slížik, ktorý tu teraz nie je, ale keďže je tu člen DHZ Marek Potocký, tak by nám 

mohol nejaké veci objasniť.... 

 

Občan Marek Potocký – bola chôdza, ale ja som akurát v tom čase bol v práci, takže neviem 

presne čo sa tam dialo, rozhodovalo sa o veciach, ktoré sa doobjednávali, ale konkrétne 

neviem.... 

 

Starosta –  na ďalšie zasadnutie OZ poprosím p.Slížika, alebo  Mareka Potockého, resp. iného 

funkcionára DHZ  o podanie  informácie o činnosti DHZ..... 

 

Ondrej Melich – aj počas slávností  iba 4 členovia boli ochotní pomôcť, pričom DHZ má asi 

zo 16 členov, bolo by pekné, kedy počas takýchto aktivít obce ste boli nápomocní. 

 

Marek Potocký – ja som ich oslovil, kto chcel prišiel viac neviem urobiť. 

 

,,OZ berie na vedomie interpelácie poslancov.“ 
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7.) Vyhodnotenie a schválenie výsledku obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom nebytových  priestorov. 

 

     „Uzávierka bola dnes o 12.00. hod. Podmienky súťaže sme si prešli a schválili na 

minulom OZ, tak predpokladám, že sú všetkým známe. 

 

Poprosím predsedu komisie, aby nás poinformoval o výsledku súťaže, či záujemca splnil 

všetky podmienky súťaže a či komisia odporúča OZ schválenie  výsledku verejnej súťaže 

OZ“.   

Ing. Radovan Vargic – „komisia zasadala dnes o 16:00 hod., prítomní boli všetci členovia 

komisie. Z vyhodnotenia  obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

v obci Hrnčiarske Zalužany č.90 parcela KN452 zapísaná na LV č.385 sme spísali záznam, 

ktorý bude tvoriť prílohu zápisnice. Do súťaže sa prihlásil iba jeden uchádzač a to obchodná 

spoločnosť COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, tento uchádzač splnil 

všetky podmienky verejnej obchodnej súťaže a preto komisia odporúča OZ schváliť 

prenájom nebytových priestorov pre uvedenú spoločnosť.  

Za prenájom  ponúkajú cenu 805,-- €/mesačne“. 

 

Starosta – to je veľmi dobrá ponuka, nakoľko tam bude medziročná úprava podľa vývoja 

inflácie a pre nás je to výhodná ponuka aj v tom, že budeme prenajímať menší priestor, ako 

pre CBA a za vyššiu cenu... 

 

p.Ing.Vargic – „ešte by som mohol povedať čo všetko chcú pre zákazníkov zabezpečiť – 

možnosť platby bankovými kartami, stravnými lístkami, gastrokartami, vernostný program 

pre zákazníkov s vernostnou kartou COOP Jednota, ďalej službu CASH BACK – náhrada 

bankomatu /pri nákupe 5,--€ si môže zákazník vybrať hotovosť ako z bankomatu/, nabíjanie 

kreditu všetkých mobilných operátorov, minimálnu otváraciu dobu: pondelok – piatok 7 

hodín denne a v sobotu 4 hodiny a klimatizáciu predajne na vlastné náklady, najneskôr do 

31.3.2020“. 

 

Starosta – to bolo aj v súťažných podmienkach, som rád že máme takéhoto záujemcu. Ak ste 

postrehli tak Kačka končí, sami na seba vypísali konkurz a bude zaujímavé čo sa bude diať. 

Do konca septembra doladíme zmluvu o prenájme a v podstate od 1.10.2019 budú mať 

priestory k dispozícii, takže je dosť možné, že predajňa bude otvorená aj skôr ako 15.11.2019 

ako sme dali do OVS.... 

  

Výsledok hlasovania:                       

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik - - - 

Miroslav Šatara /   
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Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 6    

                                                          

Do uznesenia: 

„OZ schvaľuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa  v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Hrnčiarske Zalužany, so súp. 

č. 90, na parcele KN č.452, zapísanej na LV č. 385: na 1. nadzemnom podlaží, v 

prenajímanej výmere 231,73 m2, výlučne na účel prevádzky predajne potravín a 

príbuzného tovaru, na dobu neurčitú, úspešnému uchádzačovi: COOP Jednota Liptovský 

Mikuláš, spotrebné družstvo, za podmienok uvedených v jeho súťažnom návrhu   zo dňa 

2.9.2019. 

Zároveň OZ splnomocňuje starostu obce k podpisu nájomnej zmluvy na prenájom 

uvedených nebytových priestorov  za vyššie uvedených podmienok.“ 

 

8.) Prerokovanie žiadostí 

 

Žiadosť p. Oskára Berkyho o predĺženie nájmu  obecnej nehnuteľnosti:                                                           

„Jedná sa o žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy  na RD č. 239 na ďalšie 2 roky t.j. do 

31.10.2021: 

-pre nových poslancov: je to vo dvore, kde bývajú Bariovci, v prednej časti je to obecné. 

Predtým tam býval p. Jozef Slanina.  O. Berkymu sme budovu prenajali na dva roky a teraz 

mu končí lehota prenájmu a on chce vlastne predĺžiť nájomnú zmluvu, otázka je či budete 

s tým súhlasiť“. 

 

Ondrej Melich – bol niekto skontrolovať v akom je to stave, či si to nejak udržiava? 

 

Starosta – žiadosť prišla dnes, takže ani nebol na to priestor, ale keď som tam bol naposledy 

robil tam nejaké práce - dal si do poriadku kúpeľňu, kuchyňu, bolo to v lepšom stave ako sme 

mu pôvodne  odovzdávali. 

 

Mgr. J. Fiľová – platí nájom? 

 

Starosta – áno platí. 

 

Ing. A. Kováčová – ako je to s tou elektrinou? 

 

Starosta – zatiaľ ju nemá....Je to tak ako sme to  schválili, ale zatiaľ k realizácii neprišlo.. 

 

Ing. A. Kováčová – nie sú s ním žiadne problémy? A či náhodou s tou nehnuteľnosťou 

nemáme nejaké iné plány.... 

 

Starosta – nie sú s ním žiadne problémy  a tiež zatiaľ nemáme žiadne plány s tou 

nehnuteľnosťou, bol aj za p.Krajlíkovou, že by to chcel aj odkúpiť, ale v tomto čase zatiaľ 

nie... 

 

Ondrej Melich – treba dozerať na náš majetok, aby nám to nezhumpľovali... 

 



  

7  

 

Starosta – môžeme vytvoriť komisiu na to určenú, alebo môžete spraviť nejaký poslanecký 

prieskum.... 

 

M. Šatara – a nedala by sa upraviť aj zmluva u Papadučekov na nejaké určité  obdobie? 

 

Starosta – je to zmluva, ktorú uzatváralo ešte bývalé vedenie, ale teraz neriešime 

Papadučekovcov, riešime Oskara Berkyho ... 

 

Hlasovanie: 

Výsledok hlasovania:   

                      

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik - - - 

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 6   

                                                          

Do uznesenia: 

„ OZ schvaľuje predĺženie  prenájmu nehnuteľnosti: rodinného domu  vo vlastníctve obce, 

súp. č. 239, o výmere 64 m2, zapísanú na LV č. 385, p.č. 89, Oskárovi Berkymu 

nar.9.4.1965, na dobu určitú do 31.10.2021, pričom ostatné zmluvné podmienky zostávajú 

nezmenené“                                                  
 

9.)  Rôzne 

 

 1. Činnosť obecného úradu od posledného zasadnutia: 

„Keďže toto nebol dnes samostatný bod rokovania OZ, v krátkosti Vás chcem poinformovať 

aj o tejto oblasti.: 

a) Kultúrne podujatie – v tomto čase sme 16.8. zorganizovali kultúrne podujatie Hrnčiarske 

slávnosti – 2019. Myslím, že sa nám  vydarilo, až na cca 5 minútový dážď, prebehlo takmer 

všetko podľa našich predstáv...Ešte raz by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa 

podieľali na príprave: hlavne dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na zabíjačke a varení, 

predsedovi kultúrnej komisie a samozrejme aj  zamestnancom obce...Návštevníkov bolo dosť, 

mali sme tu aj čestných hostí, ktorí boli veľmi spokojní, tak si myslím, že ani tohto roku sme 

si hanbu neurobili... 

b) Opravy a budovanie majetku: 

- kanalizačné prípojky na ul. Družstevnej sú už dokončené s výnimkou 2 (PD – potreba 

rozbitia panelov a hrubého betónu – čakáme na UNC a jednej občianke, ktorá sa v obci 

nenachádza – nemôžeme jej vstúpiť do dvora); 
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- kanalizácia na ul. Novej: hlavná vetva je už vybudovaná, v novembri prebehne jej 

zaasfaltovanie; 

- oprava chodníka na Novej ulici: pri prácach na kanalizácii došlo na mnohých častiach k 

výraznému  poškodeniu tohto chodníka mechanizmami... Zistili sme, že na jednej strane je to 

vinou dodávateľa stavby a na druhej strane k takto výraznému porušeniu by nedošlo, keby bol 

chodník vybudovaný správne..... Nebol  dostatočne podsypaný a teda ani zhutnený.... 

Na tomto základe sme sa dohodli s dodávateľom, že sa bude podieľať na jeho oprave v 

určitom rozsahu a zvyšok dobudujú naši pracovníci na náklady obce. Práce už boli začaté.... 

Museli sme riešiť situáciu urgentne, aby nedošlo k nejakému zraneniu resp. poškodeniu 

majetku... 

c)  Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 

 od 1.9.2019  do 30.6.2020 – sme prijali pomocnú silu do kuchyne, cez program 

„pracuj v školskej jedálni“ (§54), ktorý vznikol v súvislosti s bezplatnými obedmi 

pre predškolákov v poslednom ročníku MŠ a školákov na 1. stupni. Podmienky sú pre 

obec výhodné: 95 % platí UPSVaR a 5 % obec. Zamestnali sme pracovníčku, ktorá 

spĺňa podmienky programu (matka po materskej) sl. Kristínu Melichovú. 

  V tomto mesiaci vyšiel nový zvýhodnený projekt cez UPSVaR pre školské družiny. 

Chceli by sme ho využiť, lebo podľa normy má byť v ŠKD na 1 pracovníčku max. 24 

detí a my ich máme prihlásených 35.... Podmienky by mali byť opäť pre obec 

výhodné 95:5. Žiadosť zrejme podáme v októbri,  s predpokladaným nástupom od 

1.11, zrejme na 0,75úväzku... 

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

2. Zasadnutie vlády v Kokave nad Rimavicou 

27.8.2019 sa konalo v Kokave nad Rimavicou zasadnutie vlády SR. Z obligátneho 1 mil. € sa 

sumárne ušlo pre naše občianske združenia 3.000€. konkrétne po 1.000€ pre FS Hrnčiarka, 

DFS Hrnčiarik, ako aj pre TJ SLOVAN. 

Pre obec sa nám podarilo získať 40.000€ na rekonštrukciu Domu smútku (DS). 

Malo by sa jednať o kapitálové výdavky, ktoré by sa mali vyčerpať do konca roku 2020. K 

DS máme urobenú projektovú dokumentáciu s rozpočtom, z ktorého vyberieme podstatné 

položky na uvedenú sumu. Urobíme súťaž a v budúcom roku by sme mali pristúpiť k 

realizácii. 

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

3. Žiadosť o čerpanie regionálneho príspevku (RP) na projektovú dokumentáciu na 

individuálnu bytovú výstavbu (IBV) 

V rámci akčného plánu rozvoja okresu je vyčlenená určitá suma na tzv. Regionálny 

príspevok. Z tejto kapitoly čerpáme zdroje na rozvoj OPOS – u, ako obec sme v minulosti 

získali 6.000€ na opravu strechy na budove šatní na ihrisku. 

Teraz vyšla ďalšia výzva na čerpanie. Je tam pomerne malá suma (cca 115.000€), ale je tam 

kapitola  D3  - Stabilizácia pracovných síl prostredníctvom vytvárania podmienok pre bytovú 

výstavbu. Chcem to teda využiť a požiadať o RP na projektovú dokumentáciu na 

IBV(územné konanie, stavebné konanie na všetky siete, cesty chodníky, inžinierska činnosť, 

EIA, geodetické zameranie, geologický prieskum....). Na podkladoch sa pracuje takže žiadanú 

sumu zatiaľ neviem špecifikovať (cca 30.000€, bez spoluúčasti). Žiadosť musíme podať do 

16.9.2019.  Verím, že sa nám podarí získať tieto zdroje, lebo nejde naozaj o lacné záležitosti a 

bez schválených stavebných povolení samozrejme nemôžeme vykonávať ďalšie práce.... 

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

4. Ostatné žiadosti o dotácie. 

 V ostatných žiadostiach o dotácie nemáme od posledného zasadnutia nič nové s výnimkou 

kompostárne, kde prišla ďalšia dožiadačka na doplnenie informácii a podkladov. Tie sme im 

samozrejme v lehote doručili a uvidíme čo bude ďalej.... 



  

9  

 

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

5. Regionálny príspevok pre Obecný podnik služieb (OPOS) 

Tu sa nám postupne darí zadministrovávať všetky potrebné podklady k jednotlivým 

čerpaniam.... 

Pripomeniem, že máme schválenú sumu 147.301,44 €.  

Z tejto sme už vyčerpali: 

-  10.371 na vybavenie (vibračné dosky, lešenie, zbíjačka, miešačka, cestná rezačka...) 

-   13.804,44 na mzdy. 

Teda doteraz  spolu vyčerapaná suma: 24.175,44. 

 - Už máme schválené čerpanie dotácie  na UNC s príslušenstvom (podkop, radlica, búracie 

kladivo, zametacie zariadenie, vidly na palety)   a peniaze sú už na účte. Tieto by mali byť do 

5 týždňov dodané.... Celková cena je 66.552€, z toho z dotácie  65.526 z vlastných zdrojov: 

1.026€ . 

 - Po kontrole verejného obstarávania máme žiadosť o čerpanie dotácie na nákladný 

automobil (NA). Tu ideme požiadať o čerpanie a po pripísaní sumy na účet, vystavíme 

objednávku na dodanie NA s víťazným uchádzačom. Dodávka by mala byť do konca roka.... 

Celková vysúťažená suma je: 57 876€,  z dotácie:57.600€, z vlastných: 276€. 

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

6). Náklady, ktoré nemáme v rozpočte: 

 - Prípojky Družstevná: 

V novembri bude dodávateľ asfaltovať ryhu po kanalizácii na Novej ulici. Keďže sa jedná o 

dodávateľa, ktorý realizoval kanalizáciu na ul. Družstevnej, požiadal som ho, aby opravil  

chyby na asfalte ryhy na tejto ulici (pokles na niektorých častiach). 

Zároveň dáme naceniť asfaltovanie rýh po prípojkách a podľa stavu rozpočtu by sme sa 

rozhodli či to dáme urobiť naraz. 

-  Nová ul. Chodníky – musíme urgentne opraviť chodníky na tejto ulici. O náklady sa 

podelíme s dodávateľom.... Keďže v tejto chvíli nevieme výšku nákladov, ani podiel 

dodávateľa na nákladoch na ďalšom OZ budeme schvaľovať rozpočtové opatrenie na túto 

vec... 

- Projektová dokumentácia  na amfiteáter – v januári výjde výzva z MAS na amfitéater.. 

Pri podaní žiadosti musíme mať právo dispozície k pozemku (žiadosť o prenájom na SPF), 

ako aj projektovú dokumentáciu s rozpočtom.  Teda ešte v tomto roku nás čaká ďalší 

náklad na túto vec... Zatiaľ nevieme cenu... 

 

10.)  Diskusia 

 

O slovo sa prihlásil poslanec Miroslav Šatara – v akom stave je čistiareň odpadových vôd 

(ČOV) ? 

 

Starosta – na základe skutočností, že predchádzajúci prevádzkovateľ nám zrejme sfalšoval 

výsledky meraní na čov,  my v domnení, že na čov je všetko ako má byť, sme prevádzkovali 

čov s kľudným svedomím až dovtedy kým neprišla informácia od jednej obce, že fi.Waspe 

náš prevádzkovateľ, falšuje výsledky vzoriek. Vo firme sme sa informovali a bolo nám 

povedané, že pochybil pracovník, ale ten už bol aj prepustený. Na základe tejto informácie 

sme si dali spraviť nový nezávislý  rozbor. Výsledky tohto rozboru boli úplne odlišné od toho 

ktorý dala urobiť firma Waspe Na základe týchto skutočností sme odstúpili od zmluvy 

s fi.Waspe, čo bolo veľmi komplikované s tým, že za spoločnosť nik nepreberal poštu. Od 

1.7.2019 máme nového prevádzkovateľa 

 

M.Šatara – a do kedy bol starý prevádzkovateľ? 
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Starosta – ten bol do 5.6.2019,  vtedy nám bola doručená neprevzatá zásielka, s odstúpením 

od zmluvy. Takže teraz máme nového prevádzkovateľa, s ktorým sme sa dohodli na lepšej 

cene a  je s ním oveľa lepšia spolupráca. V tomto období ideme zopakovať všetky kontroly 

meraní, aj keď zrejme  výsledky budú zatiaľ  zlé. Spolu s dodávateľom technológie  ideme 

riešiť vyčistenie kalu a ďalších vecí, aby tá čistička fungovala tak  ako má fungovať. Takže 

robíme opatrenia tak, aby sa veci dali do poriadku.... 

 

M. Šatara – bude to kapacitne stíhať, aj keď napojíme všetky ulice?  

Starosta – čo sa týka kapacity ČOV: je dostatočná na doteraz napojené ulice, ako aj na teraz 

budovanú kanalizáciu na ul. Novej. Pri budovaní kanalizácie v ďalších uliciach bude potrebné 

sprevádzkovať aj druhú komoru ČOV, ktorú už máme vybudovanú.(projekt intenzifikácia 

ČOV).   Bude potrebná jej kolaudácia, ktorú urobíme v čase, keď sa začne budovať ďalšia 

vetva kanalizácie...  

 

M. Šatara – a kedy sa to má všetko prečistiť? 

 

Starosta – plán je na budúci týždeň.... 

 

Ing.Andrea Kováčová – poprosím pár informácii ku  kompostérom čo sme dostali... 

 

Starosta – Projekt bol riešený cez Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, ktorého sme členom, 

cez eurofondy. V porovnaní z ostatnými obcami sme dostali najviac kompostérov na počet 

obyvateľov. Projekt bol krátený a teda každý dostal menej kompostérov ako žiadal,  preto 

zrejme nedostane kompostér každý rodinný dom... 

Záujemcom sme už väčšinu rozdali, ostalo nám asi ešte nejakých 20 v rezerve, napr. pre tých 

ktorí sa ešte rozhodnú že ho chcú a pôvodne nechceli. Kto má hnojisko, alebo väčší objem 

odpadu, pre tých to samozrejme nevyhovuje...Ale je dobré, že sa tento projekt podaril a 

dúfam, že odpad ktorý patrí do kompostoviska nebude už končiť v komunálnom odpade.... 

 

Ondrej Melich – či by sa nedalo dať viac kontajnerov na papier, lebo aj za OcU je tam toho 

plno... 

 

Starosta – na papier určite nie, pretože máme zmluvu so spoločnosťou, ktorá vykupuje papier 

po domácnostiach resp. ho vymieňa za toaletný papier, hygienické vreckovky alebo 

kuchynské papierové utierky.  Pristavia sa konkrétne pri dome, kde je tento papier vyložený. 

Je pravda, že už dávnejšie neboli, musíme ich znovu osloviť, aby prišli. A čo sa týka tých 

kontajnerov na separovaný odpad:  ľudia tom hádžu všetko, tým pádom sa ten obsah 

znehodnotí a už to patrí potom do komunálneho odpadu, ktorý ide na skládku (na naše 

náklady) a nie do separovaného odpadu (pre nás zadarmo).... 

 

Ing.Andrea Kováčová – bolo by dobre keby chodili v sobotu 

 

Starosta – chodia v sobotu, vyhlasujeme to, zvyčajne je to aj na stránke obce a zvyknú 

roznášať aj letáky... 

 

O.Melich – ja som ich ešte nevidel 

 

Starosta – oni sa zastavia iba tam, kde vidia vyložený papier.... 
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11. 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 

25.10.2019, potom, 13.12.2019, resp. podľa potreby. 

 

 

 

Zapísala : Cabanová Martina 

 

Overovatelia : 

 

Mgr.Jana Fiľová 

Miroslav Šatara                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing.Branislav Nociar 

                                                                  starosta obce   
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                    Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

               Uznesenie č. 4 / 2019 ( 5/2018 -2022) 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo 

dňa 6.9.2019 o 16:30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch 

Obecné zastupiteľstvo : 

A/ Berie na vedomie : 

 

     1.  Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.7.2019. 

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

3.  Interpelácie poslancov. 

 

 

 

B/ Schvaľuje : 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

        

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

 

 

2. OZ schvaľuje výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových 

priestorov nachádzajúcich sa  v nehuteľnosti, nachádzajúcej sa v obci Hrnčiarske 

Zalužany, so súp. č. 90, na parcele KN č.452, zapísanej na LV č. 385: na 1. 

nadzemnom podlaží, v prenajímanej výmere 231,73 m2, výlučne na účel prevádzky 

predajne potravín a príbuzného tovaru, na dobu neurčitú, úspešnému uchádzačovi: 

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo za podmienok uvedených v 

jeho súťažnom návrhu   zo dňa 2.9.2019. 

Zároveň OZ splnomocňuje starostu obce k podpisu nájomnej zmluvy na prenájom 

uvedených nebytových priestorov  za vyššie uvedených podmienok.“ 

 

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

 

 

3.  OZ schvaľuje predĺženie  prenájmu nehnuteľnosti: rodinného domu  vo vlastníctve 

obce, súp. č. 239, o výmere 64 m2, zapísanú na LV č. 385, p.č. 89, Oskárovi Berkymu 

nar. 9.4.1965, na dobu určitú do 31.10.2021, pričom ostatné zmluvné podmienky 

zostávajú nezmenené.   

 

   Dátum: ..................................                     Podpis: ..............................................  
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C/ Žiada : 

 

Poslanca OZ p. Miroslava Slížika, respektíve člena ODHZ p. Mareka Potockého, resp. iného 

povereného zástupcu, aby do budúceho zastupiteľstva, podali správu o činnosti DHZ a taktiež 

aj o jeho zložení. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing.Branislav Nociar 

                                                               starosta obce    

 

 


