Obec Hrnčiarske Zalužany
Z Á P I S N I C A 5/2019 (6/2018-2022)
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré sa konalo dňa 8.11.2019, 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,
Ing. Radovan Vargic.
Ospravedlnený:
Miroslav Šatara.
Hostia:
Ing.Peter Košťálik,
Milan Málik,
Mgr.Elena Sélešová
Pavel Skýpala,
Július Slanina.
Mgr.Dušan Sýkora,
Margita Pilčíková,
Eva Talánová.

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 je p.Miroslav Šatara, ktorý sa ospravedlnil.
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3.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil:
Za zapisovateľku: pracovníčku OcÚ p. Ing. Agátu Krajlíkovú.
Za overovateľov: Ing.Radovana Vargica a Ondreja Melicha.

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 6.9.2019.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
7. Interpelácie poslancov.
8. Schválenie VZN č.1/2019 – o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území
obce Hrnčiarske Zalužany.
9. Schválenie rozpočtového opatrenia č.7/2019.
10. Schválenie dotácií na rok 2020.
11. Správa o činnosti Obecného dobrovolného hasičského zboru Hrnčiarske Zalužany.
12. Prerokovanie žiadostí.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.
Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, otázky a návrhy na doplnenie
programu, starosta dal hlasovať za predložený návrh programu.
Hlasovanie:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:
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„ OZ schvaľuje program zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.“

5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 6.9.2019
Starosta – skonštatoval, že uznesení bolo menej ako obvykle, lebo posledné OZ malo charakter
mimoriadneho:
Bod B/2 - schválený výsledok obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – predajňa
potravín – COOP Jednota Liptovský Mikuláš – zmluva o nájme bola podpísaná dňa 30.9.2019,
v intenciách podmienok súťaže, resp. súťažného návrhu. Predajňa bude otvorená 14.11.2019 –
o 10.00 hodine.
Bod B/3 - schválené predĺženie prenájmu rodinného domu p. Oskárovi Berkymu do 31.10.2021
– oznámené žiadateľovi, nájomná zmluva bola dodatkovaná.
Bod C/1 – požiadavka OZ o podanie správy o činnosti ODHZ na dnešnom zasadnutí –
predsedom DHZ bolo starostovi oznámené, že správa bude dnes podaná – samostatný bod
programu.
„ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 6.9.2019 boli splnené.“

6.) Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ
a) Kúpa, opravy a budovanie majetku:
- kúpa: v rámci schváleného rozpočtu sme nakúpili:
- pre MŠ kancelársky nábytok (stolík, sedačka, stoličky)- 294,01 €;
- pre ŠJ – kuchynskú váhu - 148,50 €;
– pre OcÚ:
- elektrický sporák (na slávnosti) – 189 €;
- od SPF - pozemky v k.ú. Sušany (pre stavebné pozemky) – 853 € (2,65x 320 m2);
- od SPF pozemky v k.ú. H.Zalužany (parky, pri ktorých je obec spoluvlastníkom - 2.282,74 €
(2,65 €x 861,41 m2).
- opravy:
- oprava chodníkov na ul. Novej – ako som vás informoval na minulom OZ, pri budovaní
kanalizácie došlo k výraznému poškodeniu obecného chodníka na tejto ulici. Zistili sme, že na
jednej strane je to chyba dodávateľa stavby (mechanizmy), ale aj obce, nakoľko chodníky boli
zle podsypané a zhutnené. Preto sme sa dohodli, že sa o náklady na opravu podelíme.
Dodávateľ zaplatil materiál vrátane dovozu a my sme dali prácu. Pristúpili sme k tomu trochu
komplexnejšie a opravili sme aj vjazdy do dvorov, ktoré si každý v minulosti robil sám a
zasahovali aj do cesty. Robili to pracovníci obce za pomoci pracovníkov OPOS-u. Chodník je
už takmer hotový.
- verejné osvetlenie - optimalizácia: rozpočtové opatrenie týkajúce sa VO (č.6/2019) sme
schvaľovali na OZ 19.7.2019. V rámci opravy sme odstránili nerovnomernosť zaťaženia
ističov, ako aj sme odizolovali svietidlá. Tým predídeme vyhadzovaniu ističa na jednej vetve,
ako aj predídeme poruchovosti svietidiel – náklad 2.100,-€.
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- oprava ČOV – o problémoch s ČOV, ako aj s dôvodmi týchto problémov som vás už
viacnásobne informoval. V septembri sme mali pristúpiť k realizácii opatrení, ktoré mali
zabezpečiť jej optimálne fungovanie – vyvezenie starého kalu, prečistenie nádrží, navozenie
nového kalu. Náklady mali byť cca 500 €. Nejaký šikovný občan nás však predbehol a nahlásil
nás na Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Po ich kontrole, sme museli tieto opatrenia
vykonať urýchlene – do 3 dní a s nákladmi vyššími o 50 % - náklady 1.047,-€. (odvoz kalov
Veolia, nie PD, navozenie kalov nie Veolia, ale napr. z Oždian). Všetky opatrenia stanovené
inšpekciou sme splnili v stanovených termínoch a tak verím, že sa vyhneme nejakej pokute,
budúci týždeň idem podpisovať zápis .
ČOV teraz funguje dobre - čo verím sa aj potvrdí pri ďalšom rozbore vzoriek.
- budovanie:
- Dokončili sme kanalizáciu na ul. Novej a ryha bol zaasfaltovaná. Čakáme na pripojenie
prečerpávačky na elektrinu – žiadosť na SD je už podaná. V budúcom roku sa môžu začať
budovať na tejto ulici prípojky.
- Kanalizačné prípojky na ul. Družstevnej: tam bolo potrebné dobudovať len prípojku pre
PD. Pani Markotánovej Jolane sme prípojku vybudovali, ale zároveň podala sťažnosť,
ktorú, keďže je to sťažnosť na činnosť orgánu verejnej správy, má v zmysle platných
zákonov riešiť kontrolór. PD ešte dobudujeme. Rozpočet na asfaltovanie rýh po prípojkách
nám bol nacenený na 4,5 tis. €. Keďže sme s tým v rozpočte nepočítali a výkopy stále
sadajú, rozhodli sme sa to riešiť až v ďalšom rozpočtovom roku.
- v rámci programu rozvoja športu na rok 2019 sme realizovali projekt: vonkajšie fitness v
parku. Bolo inštalovaných 5 strojov na cvičenie. Náklad bol 4.000 €, z toho 3 tisíc z dotácie
a 1 tisíc z vlastných zdrojov. Suma bude zaplatená po pripísaní dotácie na účet.
b) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy:
V tomto období nám bola schválená žiadosť na zamestnanie učiteľky do MŠ, cez program
Praxou k zamestnaniu (§54), ktorou sa stala slečna Gabriela Lásková z Poltára. Táto by mala
byť v rámci tohto projektu v MŠ zamestnaná od 1.12.2019 do 31.7.2020. Výhodný program,
keď pomer financovania UPSVaR:obec je 95 % : 5 %.
c) Žiadosti o dotácie:
- c/1 - Žiadosť o čerpanie regionálneho príspevku (RP) na projektovú dokumentáciu na
individuálnu bytovú výstavbu (IBV):
O tejto žiadosti som vás informoval na minulom OZ. Týka sa vypracovania projektovej
dokumentácie na IBV pre územné konanie, stavebné konanie na všetky siete, cesty chodníky,
inžiniersku činnosť, EIA, geodetické zameranie, geologický prieskum. Žiadal som sumu
30.000,- € a táto nám aj bola schválená. Teraz by mal Úrad podpredsedu vlády vypracovať
zmluvu o čerpaní RP. Po jej podpísaní urobíme verejné obstarávanie na uvedené činnosti a v
budúcom roku by sme mali mať prostriedky k dispozícii a uvedené dokumentácie, vrátane
rozpočtov by mali byť vypracované. Potom sa rozhodneme ako budeme postupovať ďalej. Toto
je dôležitý krok a je dobré, že sa nám podarilo získať zdroje aj na túto oblasť.
- c/2 – Žiadosť o dotáciu na kompostovisko (MŽP), ktorú sme podávali ešte v r. 2018 nám
po jej viacnásobnom dopĺňaní, schválili. Sú tam ešte doplňujúce podmienky ako kontrola
verejného obstarávania a podobne, ale verím, že už zdarne prejdeme cez túto administratívu a
v budúcom roku kompostovisko vybudujeme.
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Celkové výdavky projektu sú vo výške 121.210,84 €, z toho dotácia (95 %) by mala byť vo
výške 115.150,30 €, vlastné zdroje: 6.060,54 € (budú súčasťou budúcoročného kapitálového
rozpočtu).
Investícia sa delí na:
– stavebnú časť (skladovacia plocha, spevnená plocha na zmiešavanie biomasy, spevnené
plochy s odvodnením na kompostovacie základy, spevnená plocha s odvodnením na
skladovaciu hromadu, oplotenie) - 39.711,84 €;
– technologickú časť (traktor, prekopávač kompostu a štiepkovač) – 81.499 €.
Realizácia by mala byť v budúcom roku a verím, že po jej realizácii nám nebudú stúpať výrazne
náklady na komunálny odpad ( lebo nový zákon predpokladá až 100 % - né navýšenie), nakoľko
týmto významne predídeme umiestňovaniu BRO do KO.
d) Regionálny príspevok pre Obecný podnik služieb (OPOS)
- V rámci schválenej dotácie – okrem už vyčerpaných častí na zamestnávanie a vybavenie
podniku – bol v minulom mesiaci kúpený šmykom riadený nakladač LOCUST (UNC) s
príslušenstvom (podkop, radlica, búracie kladivo, zametacie zariadenie, vidly na palety).
Celková cena je 66.552 €, z toho z dotácie 65.526 € z vlastných zdrojov: 1.026,-€ .
- Na účte už máme pripísanú aj dotáciu na nákladný automobil, ktorý by mal byť dodaný do
konca roka.
Celková vysúťažená suma je: 57.876 €, z dotácie: 57.600 €, z vlastných: 276 €.
„OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu.“

7.) Interpelácie poslancov
V tomto bode dal starosta priestor poslancom na ich interpelácie.
Poslanec OZ pán Ondrej Melich - mal otázku na starostu obce či by sa nedalo vybudovať pri
MŠ parkovisko. Keď ráno rodičia nosia deti do MŠ, aj poobede keď chodia pre deti - na ceste
stoja autá po oboch stranách cesty. Je tam veľmi sťažený prejazd a je to nebezpečné. Bolo by
dobré keby sa urobilo parkovisko znížením chodníka.
Starosta – už o tom hovoríme niekoľko rokov, ak by sme urobili parkovisko znížením chodníka
to by sa ešte dalo. Ak by sme chceli ďalšie parkovisko - to si vyžaduje projekty, povolenia
a dosť veľké investície. Rodičia zle parkujú po oboch stranách. Je to potrebná vec. Dalo by sa
urobiť parkovisko aj zozadu pri ZŠ, ale neviem či by ho rodičia využívali. Pouvažujeme čo sa
dá urobiť.
-------------Poslankyňa OZ pani Mgr.Jana Fiľová – mala otázku či by sa nedal hlasnejšie pustiť rozhlas –
u nás hore v Konopišti, kde bývam nie je dobre počuť.
Starosta – ak by sme to dali hlasnejšie, tak by bolo počuť echo – rušil by sa zvuk z dvoch
najbližších reproduktorov. Môžeme vyskúšať pootočiť reproduktor, aby bol lepšie otočený
k tvojmu domu.
--------------
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Poslanec OZ pán Ing.Radovan Vargic – mal otázku či sa testovanie rozhlasu robí pravidelne.
Na ulici Záhradnej vypadáva zvuk. Keď ide hudba aj 2 minúty nie je nič počuť.
Starosta – keď zistíte nejakú nefunkčnosť miestneho rozhlasu v rôznych častiach obce je
potrebné hneď nám to nahlásiť. My to opravíme.
---------------Poslanec OZ pán Miroslav Slížik – na ulici nad Mlynom pri dome Ľubomíra Talána stojí pre
ceste voda, bolo by dobré stiahnuť tam krajnicu, aby voda lepšie odtekala. Je to cca na 15
metroch.
Starosta – pozrieme sa na to, zlepšíme odtok vody.
,,OZ berie na vedomie interpelácie poslancov.“

8.) Schválenie VZN č.1/2019 – o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky
služieb na území obce Hrnčiarske Zalužany.
Starosta – „nerád schvaľujem zbytočné VZN, lebo každé je napadnuteľné prokurátorom. Toto
VZN však považujem za potrebné, nakoľko vznikajú v obci problémy s otváracími hodinami a
bez takéhoto VZN sú možnosti obce pri riešení takýchto sporov obmedzené. Návrh VZN som
vám poslal. VZN - je to pomerne jednoduché.
- Ak si niekto stanoví otváracie hodiny v rozmedzí základného prevádzkového času od 6:00
do 22:00 hod. - v takom prípade stačí, keď nám písomne oznámi rozsah ním stanoveného
prevádzkového času, ako aj každú jeho zmenu.
- V nočnom čase od 22.00-06:00 môžu byť poskytované služby (pohostinstvo) len na základe
písomného povolenia obce. V prípade takéhoto povolenia a opodstatnených sťažností na
nedodržiavanie prevádzkovej doby resp. iných sťažností je možné takéto povolenie odňať.
- Prerušenie prevádzky: pri dočasnom uzavretí prevádzky musí podnikateľ, minimálne 24
hod. pred jej dočasným uzavretím označiť pri označení prevádzkových hodín začiatok a koniec
uzatvorenia prevádzky. Teda nie tak, ako sa jedna podnikateľka dožadovala, aby jej obec
schválila dočasné uzavretie. Stačí to oznámiť oznamom pri prevádzkových hodinách.
- Zrušenie prevádzky: pri zrušení prevádzky je podnikateľ povinný o tom písomne informovať
obec najneskôr 7 dní pred jej zrušením.
- Sankcie: nesplnenie nahlasovacích povinností je možné pokutovať do výšky 6.638,-€.
- Doterajšie rozhodnutia, resp. súhlasy s prevádzkovou dobou zostávajú v platnosti.“
Starosta dal priestor poslancom na ich vyjadrenia.
Mgr.Jana Fiľová – komu dávame súhlas na otvárací čas od 22,00 hod.
Starosta – doteraz schválené otváracie doby už opätovne nebudeme schvaľovať. Len keď si dá
niekto novú žiadosť, resp. žiadosť o zmenu doterajších otváracích hodín, tak to budeme
schvaľovať v zmysle tohto VZN.
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Výsledok hlasovania :
Poslanec/hlasovanie

Za: Proti:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Zdržal sa:

Miroslav Šatara ( neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019 o čase predaja v obchodoch a
čase prevádzky služieb na území obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého návrhu
(príloha č.1)“.

9.) Schválenie rozpočtového opatrenia č.7/2019.
„Opäť by sme mali upraviť rozpočet o veci, ktoré v čase jeho schvaľovania neboli známe:
–
1. SPF nám predal parcely v k.ú. Sušany, ktorá je súčasťou stavebných pozemkov a tak
sme okrem iných úprav (zelený pás, chodník) potrebovali parcely z registra E previesť do
registra C, tak aby sme ich mohli predať. Týkalo sa to obidvoch katastrov a boli tam 3 GP, v
cene spolu 1.400,- €.
–
2. Projekt na amfiteáter v parku – tiež sme vedeli, že raz príde čas, keď bude potrebné
takýto projekt vypracovať, ale nebola známa suma, s ktorou môžeme počítať. Tak sme k
vypracovaniu PD pristúpili až teraz, keď je známe, že môžeme počítať so sumou cca 80.000 €.
PD bude stáť 3.600 €.
M.Cabanová ekonómka obce – prečítala návrh rozpočtového opatrenia :
Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 :

Zvýšenie príjmov v položke:
111003 kód zdroja 41 podielové dane
celkové zvýšenie príjmov :

5.000,-- €
5.000,-- €

zvýšenie výdavkov :
Funkčná klasifikácia 01.1.1. kód zdroja 41
637004 – Geometrické plány – stavebné pozemky v časti Sušany
717 001 – PD k projektu „Amfiteáter v parku v obci HZ“
Celkové zvýšenie výdavkov:
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1.400,-- €
3.600,-- €
5.000,-- €

Rozpočet sa mení rovnakou sumou na strane príjmov ako aj výdavkov z dôvodu potreby
zamerania stavebných pozemkov v časti Sušany a vyhotovenia PD k projektu amfiteáter v
parku v obci HZ.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za: Proti:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Zdržal sa:

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:
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„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2019 podľa predloženého návrhu (príloha č.2).

10.) Schválenie dotácií na rok 2020.
Starosta –„v tomto predkrízovom stave tu máme žiadosti o dotácie od miestnych organizácií. V
r. 2018 a 2019 sme zvýšili dotáciu každej organizácii. Teraz všetci žiadajú už tú zvýšenú dotáciu
a máme tu jedného nového žiadateľa DFS Hrnčiarik, ktorý žiada rovno 600,-€ na organizáciu
dňa detí.
Požadované výšky dotácie ste dostali v tabuľke. Organizácie žiadajú dotáciu vo nasledovnej
výške:
Šachový klub 800,-€; FS HRNČIARKA 700€; Jednota dôchodcov 500,-€; Červený kríž 500,€; Únia žien 70,-€; Zväz protifašistických bojovníkov 200,-€; Slovenský zväz zdravotne
postihnutých 200,-€; TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany 5.600,-€, DFS Hrnčiarik 600,-€.“
M.Cabanová – každá organizácia by mala mať IČO, mala by mať vlastný účet a mala by byť
zapísaná v registri PO. Dotácie by sme nemali vyplácať v hotovosti.
Starosta – myslím, že Jednota dôchodcov, ČK, Únia žien, Zväz protifašistických bojovníkov
tento účet nemajú. Šachový klub by sa dal riešiť aj cez TJ. Na tejto podmienke - vlastný účet
musíme trvať.
Občianka Mgr.Elena Sélešová zástupca Hrnčiarky – ak môžem ostatným poradiť, my sme si
zriadili účet vo Fio banke bez poplatku. Fio banka je v Lučenci na Hlavnej ulici.
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M.Cabanová – ak schválime dotácie tak s podmienkou, že musia mať vlastný účet.
Potom dal starosta priestor prítomným zástupcom miestnych organizácií, aby povedali niečo
o svojej činnosti a na čo žiadajú dotácie na rok 2020.
Mgr.Dušan Sýkora ( šachový klub) – už budeme organizovať 6.ročník celoslovenského
šachového turnaja, očakávame 60-70 účastníkov. Varíme guľáš – čo financujeme zo
štartovného. Každoročne organizujeme Memoriál Ing.Ivana Brndiara – tu potrebujeme 60-70
Eur na poháre pre dospelých a deti. Chodíme na turnaje do Fiľakova, Bátky. Nechodíme ďaleko,
aby nebolo drahé cestovné. Niekedy sa aj skladáme na cestovné. Ďalej sa zúčastňujeme Open
turnaja v RS, štartovné 5 Eur si platíme sami. Máme 18 členov. Chodíme aj na krajské
majstrovstvá, kde Sivičekovci obsadili 3. miesto. Reprezentujeme obec, keďže pôsobíme v 4.
krajskej lige...
O.Melich – členský poplatok neplatíte.
Mgr.D.Sýkora – platíme, ale to ide šachovému zväzu.
--------------Mgr.Elena Sélešová (FS Hrnčiarka) – počas roka organizujeme fašiangy, stavanie a rúcanie
mája, od Lucie do troch kráľov, chceli by sme robiť aj Silvestrovskú zábavu. Podieľame sa aj
na podujatiach Vatra oslobodenia, vystupujeme na Hrnčiarskych slávnostiach, odhaľovanie
pamätníka. Chodíme vystupovať po okolí – v okresoch RS, PT, LC. Tento rok to bolo 25 akcií.
Myslím, že svojím vystúpením sme potešili ľudí a šírili sme dobré meno obce. Rada by som
vás aj týmto pozvala na naše dva tohtoročné podujatia – od Lucie do troch kráľov
a Silvestrovskú zábavu. Máme 17 členov. Peniaze z dotácie použijeme na dovybavenie krojmi.
Dostali sme dotáciu od úradu vlády 1.000,- Eur - túto dotáciu použijeme na ušitie nových
krojov. Dotáciu z VUC sme tiež využili na ušitie krojových blúzok, košieľ a čepcov. Musíme
mať kroje na dobrej úrovni- chodíme aj na väčšie podujatia – Koliesko.
O.Melich – členský poplatok neplatíte.
Mgr.E.Sélešová – platíme – je to 2 Eurá na osobu na rok.
---------------Margita Pilčíková (Jednota dôchodcov)- dotáciu každoročne použijeme na občerstvenie na
schôdzach, nakupujeme malé darčeky pre jubilantov pri 70. a 80. rokoch. Tento rok sme boli na
oslavách SNP, boli sme na výlete v Maďarsku – kúpať sa, maľovali sme vajíčka, piekli perníky,
organizovali sme podujatie Deň Zeme.
Starosta – v niektorých obciach obec organizuje pre svojich dôchodcov kultúrne podujatia, ale
nedáva im dotáciu na činnosť. U nás obec dáva dotáciu na činnosť, Jednota dôchodcov si
organizuje podujatia sama....
---------------Eva Talánová (Červený kríž) – máme 118 členov a základňa sa zvyšuje . Máme 7-členný výbor.
Na Hrnčiarskych slávnostiach sme robili tombolu, vďaka pánovi starostovi sme mali aj dobré
tombolové ceny. Podieľame sa na spoluorganizovaní fašiangov spolu s Hrnčiarkou. V novembri
budeme mať s darcami krvi posedenie a chceme ich odmeniť. Chceli by sme ísť na výlet na
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Flóru do Bratislavy, ale len autobus by stál 650 Eur. To je pre nás príliš veľa. Chceli by sme
zakúpiť brašne prvej pomoci a lekárničku. Nášmu dlhodobému členovi pánovi Milanovi
Čonkovi sme zakúpili masáže. Mrzí ma však, že nemáme miestnosť pre zasadnutia výboru.
Starosta –„ šachová“ miestnosť je pre všetky miestne organizácie – je to miestnosť aj pre vás.
ČK má veľa členov, ste aktívni. Keď si však prečítam žiadosť o poskytnutie dotácie – je tam,
že sa prostriedky použijú na výlety, divadlo, veselicu. Bol by som však rád keby v budúcnosti
bola dotácia poskytnutá viac na činnosť ČK, na agendu spojenú s činnosťou ČK.
O.Melich – aký máte zostatok na účte teraz ku koncu roka.
E.Talánová – je tam zisk z tomboly.
Starosta- je to rotačný systém, aby si organizácie zarobili striedavo a výťažok z tomboly nech
si použijú na čo chcú - ten môžu použiť aj na výlety....
-------------Starosta obce Ing.B.Nociar (poverený ako zástupca TJ Slovan) – informoval o činnosti TJ
Slovan. Vybavujeme si dotácie na činnosť cez VÚC, cez sponzorov, cez 2% dane a dostávame
dotáciu od obecného úradu. Každý týždeň vycestúvame za zápasmi. Rozhodcom platíme 150
Eur za jeden zápas, náklady na dopravu.... Máme tri mužstvá: prípravka, dospelí, starí páni.
Starí páni si platia všetko sami. Platíme aj členské 6 Eur na 1 člena ( deti 4,- Eurá) – to platí
klub. Vlani sme mali aj dorast, budúci rok by sme chceli vytvoriť mužstvo žiakov.
Mgr.J.Fiľová – koľko je členov z H.Zalužian.
Starosta – pri mužstve prípravky je 18 členov našich a 2 z H.Vsi. Pri mužstve dospelých je to
cca 50:50.
--------------Potom dal starosta priestor poslancom na ich vyjadrenia k poskytnutiu dotácií.
Mgr.J.Fiľová - ja by som súbor Hrnčiarik podporila. Budú potrebovať oblečenie. Mohli by
sme schváliť časť dotácie na nákup oblečenia a časť na organizovanie podujatia na deň detí.
Starosta – v žiadosti o dotáciu majú uvedené použitie dotácie len na organizovanie podujatia ku
dňu detí. Škoda, že tu nie je zástupca FS Hrnčiarik, aby sa k požadovanej dotácii vyjadril.
Poslankyňa OZ pani Ing.Andrea Kováčová – ja si myslím, že všetky organizácie s plnou
vážnosťou žiadajú len to čo naozaj potrebujú. Sú činní a neplytvajú .
Poslanec OZ pán Vladimír Ďalog – ja som vlani nechcel zvyšovať dotácie, ale keď sme im už
vlani dali vyššie dotácie ako predtým, tak im ich už netreba brať. Som za to, aby sme im dali
dotácie v takej výške ako vlani. Hrnčiarik navrhujem schvaľovať samostatne.
Starosta – čo sa týka Hrnčiarika, musíme vedieť na čo idú peniaze. 600 Eur je dosť veľa.
Občianka Mgr.E.Sélešová – chcela by sa vyjadriť za súbor Hrnčiarik – pokiaľ má informácie.
Súbor má 15 členov a snažia sa. Za 1.000,- Eur čo dostali dotáciu z úradu vlády si dali šiť kroje,
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ďalej mali výdavky na organizovanie podujatia ku dňu detí- boli tam policajti, občerstvenie pre
hostí. Iné peniaze nemajú – nechodia vystupovať kde by si zarobili.
Občan Pavel Skýpala – pokiaľ ja viem rodičia platia 10 Eur členské za 1 dieťa. Chcú si dať
ušiť košieľky. Tieto každé dieťa bude mať aj tri roky.
O.Melich – vlani sme boli dosť štedrí. Navrhujem pre Hrnčiarik 300,- Eur.
Ostatní poslanci s jeho návrhom súhlasili.
Výsledok hlasovania za dotáciu pre FS Hrnčiarik:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Proti:

Zdržal
sa:
/

Vladimír Ďalog
Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

5

1

Výsledok hlasovania za všetky ostatné organizácie:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Proti:

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6
11

Zdržal
sa:

„ OZ podľa platného VZN č. 2/2016, o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Hrnčiarske Zalužany, schvaľuje pre rok 2020 dotácie na činnosť spoločenských,
kultúrnych a športových organizácií v úhrnnej výške 8.870,-€ , z toho pre:
Šachový klub 800,-€; FS HRNČIARKA 700,-€; Jednotu dôchodcov 500,-€; Červený kríž
500,-€; Úniu žien 70,-€; Zväz protifašistických bojovníkov 200,-€; Slovenský zväz zdravotne
postihnutých 200,-€; TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany 5.600,-€, DFS Hrnčiarik 300,-€.“

11.) Správa o činnosti Obecného dobrovoľného hasičského zboru
Hrnčiarske Zalužany
Starosta - na základe nedostatku informácií o dianí v ODHZ a požiadaviek poslancov o tieto
informácie, zaradil som do dnešného rokovania aj tento bod.
Máme tu zástupcu ODHZ p.Pavla Skýpalu, ktorému odovzdávam slovo.
Pavel Skýpala – DHZ má 21 členov (18 mužov, 3 ženy). Patríme do kategórie ,,C“ v rámci
rozdelenia síl DZH SR. Na základe kategórie ,,C“ dostávame dotáciu 1.400,-Eur. Od obce
H.Zalužany dostávame dotáciu na potrebné poplatky na členské známky 42 Eur a poplatky na
školenia.
Činnosť DHZ v roku 2019:
- v januári sme mali kontrolu DHZ OR HaZZ Lučenec. Kontrola dopadla dobre. Veci, ktoré
nám chýbali boli v priebehu roka doplnené;
- vo februári – stretnutie výboru DHZ;
- v marci – členská schôdza DHZ;
- 1.mája – stavanie mája v spolupráci so súborom Hrnčiarka;
- 25.mája- účasť na okresnom kole súťaže DHZ;
- 25.mája - účasť na akcii MDD v spolupráci s FS Hrnčiarik;
- 31.mája - rúcanie mája;
- jún – stretnutie výboru DHZ;
- august – pomoc pri parkovaní H.slávnsotí;
- september – zasadnutie výboru DHZ;
- október – kontrola komínových telies v obci H.Zalužany.
Mgr.Jana Fiľová – máte už nejaké technické vybavenie.
Starosta – majú len protipovodňový vozík.
M.Cabanová – nerozmýšľate o tom, či si nezaložíte občianske združenie?
P.Skýpala – ak by sme dostali hasičské auto tak by sme sa dostali do kategórie ,,B“. Ak by to
potom bolo lepšie pre fungovanie DHZ tak môžeme zvážiť aj založenie občianskeho združenia.
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Do uznesenia:
„ OZ berie na vedomie správu o činnosti Obecného dobrovoľného hasičského zboru
Hrnčiarske Zalužany.“

12.) Prerokovanie žiadostí
1. Žiadosť o umiestnenie antény na strechu domu smútku RS NET s.r.o. R.Sobota :
Starosta – „Ako viete žiadateľ má v celej obci vedený vzdušný optický kábel na internet a
televíziu. K tomuto máme s nimi uzavretú zmluvu o prenájme našich stĺpov na rozhlas a oni
nám bezplatne poskytujú svoj najrýchlejší internet (pre obec, ZŠ, MŠ). Spolupráca je veľmi
dobrá, napr. vlani nám bezplatne poskytli pódium na slávnosti, každoročne poskytujú hodnotnú
cenu do tomboly.
U nás a v Sušanoch šíria signál optickým káblom, ale v Hrnčiarskej Vsi ho ešte nemajú a tak
šíria signál vzduchom. Na vodojeme HZ-Sušany, mali doteraz umiestnenú smerovú anténu,
ktorou šírili signál pre H.Ves. Veolia - im vypovedala zmluvu a tak nás poprosili o umiestnenie
tejto antény na dome smútku. Je to anténa s výškou cca 40 cm, takže nám vôbec nebude
zavadzať. Pripoja sa aj na elektrinu a cez podružné meranie si ju budú aj uhrádzať“.
Mgr.J.Fiľová mala otázku na poslanca Ing.R.Vargica- nebude táto anténa rušiť šírenie iných
signálov.
Ing.R.Vargic – nebude, len potrebujú zamerať ten bod.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Šatara
(neprítomný)
Ing. Radovan Vargic
Spolu:

/
6
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„OZ schvaľuje žiadosť o umiestnenie antény spoločnosti RS NET s.r.o. Rimavská Sobota,
na strechu Domu smútku Hrnčiarske Zalužany. Zároveň súhlasí s pripojením zariadenia na
odber elektrickej energie cez podružné meranie, pričom náklady za spotrebovanú energiu
bude uhrádzať žiadateľ“.
----------------2. Žiadosť p. Oskára Berkyho o odkup rodinného domu s.č.239
„Tento dom mu nejakú dobu prenajímame. Teraz požiadal o jeho odkup. Dom má výmeru 64
m2, je bez dvora, elektriny a vody. Ponúka cenu 1.000,-€“.
Ing.A.Kováčová – v tom dome je len jedna izba.
Starosta – je tam chodba a jedna izba.
O.Melich – my to nebudeme v budúcnosti využívať.
V.Ďalog – má najomnú zmluvu a myslím si, že to nie je pre neho drahý nájom.
Ing.A.Kováčová- možno tá budova bude obecnému úradu ešte v budúcnosti potrebná.
Mgr.J.Fiľová – ja som tiež len za prenájom.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Proti:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Zdržal sa:

Miroslav Šatara
(neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„ OZ neschvaľuje predaj rodinného domu vo vlastníctve obce, súp. č. 239, o výmere 64 m2,
zapísaného na LV č. 385, p.č. 89 p. Oskárovi Berkymu (nar.9.4.1965).
----------------------
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3.-6. Žiadosti o kúpu stavebných pozemkov na „Pažiti“.
Starosta –„ každý ste dostali mapku s vyznačením uvedených pozemkov. Ako som Vás už
informoval, tým že nám SPF predal parcelu v k.ú Sušany, otvorila sa nám možnosť predať 5
stavebných pozemkov. Urobili sme geometrické úpravy, kde sme vytvorili novú parcelu zelený pás (603/62, 1017/13), ktorou v budúcnosti bude môcť viesť kanalizácia resp. dotknutí
budú mať prístup k svojim pozemkom aj zo zadnej časti. Taktiež sme geometricky vysporiadali
cestu pri potoku a vytvorili sme aj novú parcelu 1017/4 – chodník popri plote ZŠ, ktorá umožní
peším skrátenie cesty do centra obce.
Z týchto 5 pozemkov majú dva väčšiu časť v k.ú H. Zalužany a 3 v Sušanoch. Pôvodne sme
mali na ne 5 záujemcov, ale jeden odstúpil tak si pozemok označený č.5 ponecháme vo
vlastníctve. Došlo k dohode pri ich rozdelení a tak nemusíme robiť obchodnú súťaž.
O pozemok č. 1 má záujem Ing. Radovan Vargic.
O pozemok č. 2 majú záujem manželia Ing. Peter a Eleonóra Brezovickí.
O pozemok č. 4 má záujem p. Blažene Kucejová (svokra Pavla Babaríka ml.)
O pozemok č. 3 má záujem PaedDr. Ivana Markotánová (Gubíkove).
V ďalšom by sme sa mali dohodnúť na tom či je vôľa predať tieto pozemky, určiť formu predaja
a stanoviť cenu.
Môj návrh je :
Predaj: jednoznačne áno, stálo nás veľa úsilia a nákladov dopracovať sa do takéhoto stavu.
Máme tam umŕtvené investície a samozrejme by bolo dobré keby obec získala zdroje na ďalší
rozvoj. Mimo toho musíme tieto parcely kosiť. Taktiež navrhujem doplnenie podmienky o
povinnosti začať stavať do 2-3 rokov.
Forma predaja: priamy predaj neodporúčam, lebo tam by sme potrebovali znalecké posudky
(ďalšie náklady) a jeden zo záujemcov je poslanec, kde je priamy predaj vylúčený. Preto
odporúčam predaj podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa: nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na
ktorých je nutnosť odstraňovania zaburinenia, ekonomický prínos z predaja, z miestnych a
podielových daní, prínos z využitia kapacít ZŠ a MŠ.
Cena: ceny stavebných pozemkov idú všeobecne hore a aj u nás je o ne veľký záujem.
Najnovšia trhová cena stavebných pozemkov je v HZ 5€/m2. Takúto aj navrhujem s výnimkou
pozemku č.3, ktorým ide optický kábel a tam navrhujem zľavu 0,50€/ m2 a pozemku č.1, kde
sú zvyšky základov telocvične, ktoré bude potrebné odstrániť a vzniknú tam dodatočné náklady
pre stavebníka, tam navrhujem tiež cenu 4,50€/m2. Pri takto navrhnutých cenách by sme získali
13.872,-€, ktoré by sme mohli použiť na výkup ďalších pozemkov – napr. cesta na ul. Nad
Mlynom, resp. na náklady IBV.
Forma:
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie
Vladimír Ďalog

Za:

Proti:

/
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Zdržal
sa:

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„ OZ schvaľuje formu predaja nehnuteľností – stavebných pozemkov, nachádzajúcich sa v
k.ú. Hrnčiarske Zalužany a k.ú. Sušany:
- stavebný pozemok č.1: spolu o výmere: 797 m2, ktorý pozostáva z parciel CKN
nachádzajúcich sa:.
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/6, o výmere 462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/2, o výmere 63 m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/17, o výmere 218 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/4, o výmere 54 m2, druh pozemku: vodná plocha;
- stavebný pozemok č.2: spolu o výmere: 826 m2, ktorý pozostáva z
nachádzajúcich sa:.
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:

parciel CKN

- p.č. 1017/8, o výmere 128 m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/3, o výmere 41 m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/18, o výmere 606 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/3, o výmere 51 m2, druh pozemku: vodná plocha;
- stavebný pozemok č.3: spolu o výmere: 649 m2, parcela CKN nachádzajúca sa:.
v k.ú. Sušany: - p.č. 603/2, o výmere 649m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
-stavebný pozemok č.4: spolu o výmere: 647 m2, ktorý pozostáva z
nachádzajúcich sa:.
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/12 o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/6, o výmere 9 m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/61, o výmere 605 m2, druh pozemku:trvalý trávny porast;
- p.č. 943/9, o výmere 31, druh pozemku: vodná plocha ;
16

parciel CKN

podľa § 9a ods.8, písm e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu osobitného zreteľa,
ktorý je špecifikovaný nasledovne: nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na ktorých je
nutnosť odstraňovania zaburinenia, ekonomický prínos z predaja, z miestnych a podielových
daní, prínos z využitia kapacít ZŠ a MŠ.

PREDAJ:
Stavebný pozemok č.1 - Ing. Radovanovi Vargicovi:
O.Melich – je to dobrá cena 5 Eur/m2. Ale pri predaji pozemku pánovi Ing.Radovanovi
Vargicovi dať z ceny dole 0,50 Eur je málo. Nepokryje mu to náklady na odstránenie starých
základov, ktoré sa na pozemku nachádzajú. Ja by som odhadoval, že odstránenie týchto
základov by stálo aj 2.000,- Eur.
V.Ďalog – sa opýtal Ing.R.Vargica či sa bol pozrieť na pozemok, ktorý chce kupovať. Či má
predstavu čo by stálo odstránenie starých základov.
Ing.R.Vargic – bol som to pozrieť, sú tam betónové základy, ale neviem či musia byť
odstránené a koľko by to stálo.
OZ dalo priestor občanovi pánovi Júliusovi Slaninovi (na základe jeho požiadavky), aby sa
vyjadril k prerokovávanej veci – obec by nemala robiť samaritána. Neviem prečo zľavňovať
cenu za stavebné pozemky. Výstavba rodinného domu stojí 100- 150 tisíc Eur, nejaká úľava pri
kúpe stavebného pozemku nepomôže.
Starosta – navrhujem, aby si kupujúci pán Ing.R.Vargic išiel obzrieť tento pozemok. Zistil aké
by boli náklady na odstránenie základov – schválenie predaja by sme odložili na nasledujúce
zasadnutie OZ.
Všetci poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
Do uznesenia:
„OZ odročuje schválenie predaja na ďalšie zasadnutie OZ - nasledovných pozemkov
nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a v k.ú. Sušany, parcely CKN:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/6, o výmere 462m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/2, o výmere 63 m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/17, o výmere 218 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/4, o výmere 54 m2, druh pozemku: vodná plocha;
spolu o výmere 797 m2.“
----------------
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Stavebný pozemok č.2 - manželom Ing.Petrovi a Eleonóre Brezovickým:
O.Melich - ja som za cenu 5 Eur/m2.
Ostatní poslanci s jeho návrhom súhlasili.

Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„OZ schvaľuje predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a v k.ú.
Sušany, parcely CKN:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/8, o výmere 128m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/3, o výmere 41m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/18, o výmere 606m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/3, o výmere 51 m2, druh pozemku: vodná plocha;
spolu o výmere 826 m2:
Ing. Petrovi Brezovickému a manželke Eleonóre Brezovickej r. Barátovej , bytom č.267, 980
12 Hrnčiarske Zalužany, v podiele 1/1, za cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom za 4.130,00€, za účelom
výstavby rodinného domu. S podmienkou: ak kupujúci nebudú mať v termíne 24 mesiacov
od podpisu kúpnej zmluvy vydané platné stavebné povolenie a v tej istej dobe nezačnú s
výstavbou rodinného domu – obec si uplatní právo spätnej kúpy podľa § 607-610
Občianskeho zákonníka. Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod znáša
kupujúci.“
---------------Stavebný pozemok č.3 - PaedDr. Ivane Markotánovej:
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Starosta – vzhľadom k tomu, že cez tento pozemok vedie optický kábel navrhujem schválenie
ceny 4,50 €/m2.
O.Melich - tu by som cenu neznižoval- optický kábel ten podľa môjho názoru nevadí.
Starosta – ten kábel je pre stavebníkov obmedzujúci faktor....
Výsledok hlasovania za cenu 4,50 €/m2 :
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Proti:

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Zdržal
sa:

Miroslav Šatara (neprítomný)
/

Ing. Radovan Vargic
Spolu:

3

2

1

Starosta skonštatoval - keďže hlasovaním nebol schválený predaj za cenu 4,50 €/m2.
Navrhol hlasovanie za cenu 5,00 €/m2.
Výsledok hlasovania za cenu 5,00 €/m2 :
Poslanec/hlasovanie

Za:

Zdržal
sa:

/

Vladimír Ďalog
Mgr.Jana Fiľová

Proti:

/
/

Ing.Andrea Kováčová
Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Miroslav Šatara (neprítomný)
/

Ing. Radovan Vargic
Spolu:

3

2
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1

Starosta – keďže sa ani týmto hlasovaním nechválil predaj - navrhujem, aby ste hlasovali
najprv samostatne za predaj tohto pozemku (tu je potrebná 3/5 väčšina všetkých
poslancov) a potom samostatne za cenu predaja pozemku.
Výsledok hlasovania za predaj pozemku PaedDr. Ivane Markotánovej :
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

,,OZ schvaľuje predaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Sušany, parcela CKN:
- p.č. 603/2, o výmere 649 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
PaedDr. Ivane Markotánovej r. Markotánovej, bytom č.62, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, v
podiele 1/1, za účelom výstavby rodinného domu. S podmienkou: ak kupujúca nebude mať
v termíne 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy vydané platné stavebné povolenie a v tej
istej dobe nezačne s výstavbou rodinného domu – obec si uplatní právo spätnej kúpy podľa
§ 607-610 Občianskeho zákonníka. Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a
prevod znáša kupujúca.“
Po vzájomnej dohode poslancov starosta obce dal hlasovať za schválenie ceny 5,00 €/m2.
Výsledok hlasovania za predajnú cenu 5,00 €/m2 :
Poslanec/hlasovanie
Za: Proti: Zdržal
sa:
/

Vladimír Ďalog
Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Miroslav Šatara (neprítomný)
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/

Ing. Radovan Vargic
Spolu:

4

2

,,OZ schvaľuje cenu za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Sušany, parcela CKN:
- p.č. 603/2, o výmere 649 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
PaedDr. Ivane Markotánovej r. Markotánovej, bytom č.62, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, vo
výške 5,00€/m2, t.j. celkom za 3.245,-€.
------------Stavebný pozemok č.4 - pani Blažene Kucejovej:
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic
Spolu:

/
6

„OZ schvaľuje predaj nasledovných pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske
Zalužany a v k.ú. Sušany, parcely CKN:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/12, o výmere 2m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/6, o výmere 9 m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/61, o výmere 605 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/9, o výmere 31 m2, druh pozemku: vodná plocha;
spolu o výmere 647 m2:
Blažene Kucejovej r. Hlavkovej, bytom Stromová č.180/8, 980 52 Hrachovo, v podiele 1/1, za
cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom za 3.235,00 €, za účelom výstavby rodinného domu. S
podmienkou: ak kupujúca nebude mať v termíne 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy
vydané platné stavebné povolenie a v tej istej dobe nezačne s výstavbou rodinného domu –
obec si uplatní právo spätnej kúpy podľa § 607-610 Občianskeho zákonníka. Náklady na
vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod znáša kupujúca.“
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7. Žiadosť p. Eriky Vozafovej a Petra Račáka na dokúpenie časti pozemku.
Žiadateľom sme v minulosti predali v k.ú. Sušany stavebný pozemok p.č.603/19. K nemu
prislúchajú ešte 3 maličké parcely spolu o výmere 15 m2, ktoré sme im vtedy nepredali, lebo
jednu z nich vlastnil SPF. Teraz je tento problém už odstránený a oni požiadali o ich kúpu.
Prebytočnosť:
Jedná sa o 15 m2 na 3 parcelách, takže tieto pozemky sú z pohľadu obce prebytočné.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„ OZ schvaľuje prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve obce
Hrnčiarske Zalužany
- nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, parcely CKN p.č.:
- 1018/4, o výmere 5 m2, druh pozemku vodná plocha;
- 1017/10, o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
a pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Sušany, parcela CKN:
- 943/2, o výmere 9 m2, druh pozemku: vodná plocha.“
Forma predaja: §9a ods.8, písmeno b) :
Ako priľahlá plocha pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Myslím, že použitie tejto formy predaja by bolo v tomto prípade možné.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Proti:
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Zdržal
sa:

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„ OZ schvaľuje formu predaja nehnuteľností pozemkov vo vlastníctve obce Hrnčiarske
Zalužany:
- nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, parcely CKN p.č.:
- 1018/4, o výmere 5 m2, druh pozemku vodná plocha;
- 1017/10, o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
a pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Sušany, parcela CKN:
- 943/2, o výmere 9 m2, druh pozemku: vodná plocha - podľa § 9a, odstavec 8, písmeno
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.“
Predaj:
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„OZ schvaľuje predaj pozemkov vo vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany
- nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, parcely CKN p.č.:
- 1018/4, o výmere 5 m2, druh pozemku vodná plocha;
- 1017/10, o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
a pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Sušany, parcela CKN:
- 943/2, o výmere 9 m2, druh pozemku: vodná plocha
Petrovi Račákovi, bytom Slobody 720/129, 987 01 Poltár v podiele ½
a
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Erike Vozafovej r. Siheľskej, bytom: Slobody 720/129, 987 01 Poltár, v podiele ½.
Za cenu: 5,-€/m2, t.j. celkom za 75,00€.
Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a na prevod znášajú kupujúci“.

13.) Rôzne:
1. Zrušenie uznesenia - č.3/2017, bod B6, zo dňa 30.6.2017 – predaj parcely CKN 136.
„V minulosti,keď obec ešte nevlastnila dom dnes už zosnulého pána Kudláka, sme vypísali
obchodnú verejnú súťaž na predaj parcely EKN 136 (pri bytovkách), lebo vtedy prejavili o jej
kúpu záujem 2 záujemcovia.
Súťaž vyhral Pavol Parobek mladší. K prevodu nakoniec nedošlo.
Po kúpe od Kudlákov sa situácia zmenila a nám by sa za týchto okolností tento pozemok zišiel
pre potreby OPOS-u. Chceli by sme odkúpiť aj parcelu č.135, ale tam budú musieť dediči
otvoriť dedičské konanie.
Vtedy som rokoval s p. Parobekom a on súhlasil s tým, že pozemok mu nepredáme. Uznesenie
je platné vždy pokiaľ nie je zrušené a preto by som chcel odstrániť toto bremeno.
Uznesenie č.3/2017, bod B6, zo dňa 30.6.2017 - znelo:
„Na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, OZ schvaľuje predaj pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, parcela CKN č. 136 – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 79 m2 pánovi Pavlovi Parobekovi, Fučíkova 636/23, 987 01 Poltár,
za ponúknutú cenu: 7,20,-€/m2, t.j. celkom za 568,80,-€.“
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za: Proti:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Zdržal
sa:

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic
Spolu:

/
6

„ OZ ruší uznesenie č. č.3/2017, bod B6, zo dňa 30.6.2017, ktoré znelo nasledovne: „ Na
základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, OZ schvaľuje predaj pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, parcela CKN č. 136 –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 79 m2 pánovi Pavlovi Parobekovi, Fučíkova 636/23,
987 01 Poltár, za ponúknutú cenu: 7,20,-€/m2, t.j. celkom za 568,80,-€.“ - z dôvodu
využiteľnosti uvedeného majetku pre potreby obce“.
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2. Žiadosť o odstránenie detského ihriska z pozemku parc.č.603/18, v k.ú. Sušany.
Starosta – v roku 2015 sme p.Pavlovi Skýpalovi bezplatne povolili na stavebnom pozemku č.
2 umiestniť detské ihrisko, s tým, že ak sa na pozemok nájde kupec do 7 dní ho odstráni.
Uznesenie č. 5/2015, zo dňa 6.11.2015 znie:
„OZ schvaľuje umiestnenie dočasnej stavby – mobilného detského ihriska na pozemku vo
vlastníctve obce parcela č. 603/18 nachádzajúcom sa v k.ú. Sušany za nasledovných
podmienok:
- žiadateľ požiada príslušný stavebný úrad o umiestnenie drobnej stavby,
- detské ihrisko budú môcť použiť aj obyvatelia obce Hrnčiarske Zalužany po predchádzajúcom
súhlase žiadateľa a v sprievode dospelej osoby,
- na žiadosť majiteľa pozemku žiadateľ predmetnú stavbu odstráni v termíne do 7 kalendárnych
dní.“
Keďže predaj predmetného pozemku sme dnes schválili, mám za to, že by bolo korektné voči
budúcim majiteľom, ešte pred prevodom toto bremeno odstrániť.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic
Spolu:

/
6

„OZ, v zmysle uznesenia č.5/2015, zo dňa 6.11.2015, odseku 3, žiada Pavla Skýpalu o
odstránenie detského ihriska z pozemku vo vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany, v k.ú.
Sušany, parcelné číslo 603/18, z dôvodu schválenia jeho predaja za účelom výstavby
rodinného domu. OZ uvedené žiada vykonať, v termíne do 7 kalendárnych dní od prevzatia
výpisu z uznesenia OZ.“
------------3. Uznesenie - predaj pozemku pre pána Ing.Čupku a pána Husára
Starosta – „parcelu p.č. 189/11 (medzi pánom Čupkom a Ľ.Husárom) – nemôžeme predať ako
stavebný pozemok za účelom výstavby rodinného domu, nakoľko cez túto parcelu idú siete
(elektrina, kanalizácia, plyn) a teda na nej nie je možné stavať.
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Ešte pred r.2011 bola táto parcela predaná ako stavebný pozemok Obročníkovcom, ktorí ju
vrátili z uvedených dôvodov obci.
Ešte v r. 2011 požiadali o jej odkup susedia Ľ.Husár a p. Ing. Čupka a táto kúpa im bola
schválená s vecným bremenom pre obec: právo prístupu, rozkopania za účelom údržby, resp.
opravy inžinierskych sietí. Za cenu 1,00 €/m2. Toto bolo oznámené žiadateľom, ktorí až teraz
prejavili záujem o odkup.
Informujem vás preto, že je to uznesenie zo dňa 23.9.2011 a ani vtedajší poslanci si to nemusia
pamätať, aby nedošlo k nejakému podozreniu, že obec niečo pokútne predala bez súhlasu OZ.
Teda až teraz by sa malo začať pracovať na zmluvnej dokumentácii a následnom prevode“.
O.Melich – podľa môjho názoru by sme mali zrušiť toto uznesenie.
V.Ďalog – aj ja som za zrušenie tohto uznesenia, mali to využiť skôr.
Uznesenie č. 05/2011, bod B4, zo dňa 23.09.2011 znie:
,,OZ HZ schvaľuje predaj pozemku parc.č. 189/11 v ½ o výmere 384,5m2 Ľubomírovi
Husárovi s manželkou Slávkou. Predaj je podľa par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí
- nakoľko sa jedná o priľahlú plochu k zastavanému pozemku, ktorej využitie je možné len
vlastníkom stavby. S vecným bremenom pre obec Hrnčiarske Zalužany: právo prístupu a
rozkopania v prípade potreby údržby, resp. opravy inžinierskych sietí vedúcich cez tento
pozemok. Náklady na prevod znáša kupujúci.“
a
Uznesenie č. 05/2011, bod B5, zo dňa 23.09.2011 znie:
,,OZ HZ schvaľuje predaj pozemku parc.č. 189/11 v ½ o výmere 384,5m2 Ing. Petrovi
Čupkovi. Predaj je podľa par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí - nakoľko sa jedná o
priľahlú plochu k zastavanému pozemku, ktorej využitie je možné len vlastníkom stavby.S
vecným bremenom pre obec Hrnčiarske Zalužany: právo prístupu a rozkopania v prípade
potreby údržby, resp. opravy inžinierskych sietí vedúcich cez tento pozemok. Náklady na
prevod znáša kupujúci.“
Výsledok hlasovania za zrušenie uznesení:
Poslanec/hlasovanie
Za:
Proti:
Vladimír Ďalog

Zdržal
sa:

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic
Spolu:

/
4

2

,,OZ ruší uznesenie č.05/2011, bod B4, zo dňa 23.09.2011, ktoré znelo nasledovne: ,,OZ HZ
schvaľuje predaj pozemku parc.č. 189/11 v ½ o výmere 384,5m2 Ľubomírovi Husárovi s
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manželkou Slávkou. Predaj je podľa par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí - nakoľko
sa jedná o priľahlú plochu k zastavanému pozemku, ktorej využitie je možné len vlastníkom
stavby. S vecným bremenom pre obec Hrnčiarske Zalužany: právo prístupu a rozkopania v
prípade potreby údržby, resp. opravy inžinierskych sietí vedúcich cez tento pozemok. Náklady
na prevod znáša kupujúci.“
,,OZ ruší uznesenie č.05/2011, bod B5, zo dňa 23.09.2011, ktoré znelo nasledovne: ,,OZ HZ
schvaľuje predaj pozemku parc.č. 189/11 v ½ o výmere 384,5m2 Ing. Petrovi Čupkovi. Predaj
je podľa par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí - nakoľko sa jedná o priľahlú plochu
k zastavanému pozemku, ktorej využitie je možné len vlastníkom stavby. S vecným bremenom
pre obec Hrnčiarske Zalužany: právo prístupu a rozkopania v prípade potreby údržby, resp.
opravy inžinierskych sietí vedúcich cez tento pozemok. Náklady na prevod znáša kupujúci.“
------------Starosta – teraz by sme sa mali rozhodnúť či ideme predať tento pozemok p.č. 189/11 a za akú
cenu.
O.Melich – ja navrhujem predať za cenu 3,-€/m2.
Po dohode poslancov bola navrhnutá cena za predaj 2,50,-€/m2.
Výsledok hlasovania za predaj:
Poslanec/hlasovanie
Za:
Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Zdržal
sa:

/

Ondrej Melich
Miroslav Slížik

Proti:

/

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic
Spolu:

/
5

1

,,OZ schvaľuje predaj pozemku parc.č. 189/11 v ½ o výmere 384,5m2 Ľubomírovi Husárovi
s manželkou Slávkou Husárovou, r. Jackuliakovou, bytom č. 335, 98012 Hrnčiarske
Zalužany, za cenu 2,50,-€/m2, t.j. celkom za 961,25 €. Predaj je podľa par. 9A ods. 8 písm.b
/zákona o majetku obcí - nakoľko sa jedná o priľahlú plochu k zastavanému pozemku, ktorej
využitie je možné len vlastníkom stavby. S vecným bremenom pre obec Hrnčiarske Zalužany:
právo prístupu a rozkopania v prípade potreby údržby, resp. opravy inžinierskych sietí
vedúcich cez tento pozemok. Náklady na prevod znáša kupujúci.“
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,,OZ schvaľuje predaj pozemku parc.č. 189/11 v ½ o výmere 384,5m2 Ing. Petrovi Čupkovi,
bytom č.317, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, za cenu 2,50,-€/m2, t.j. celkom za 961,25 €..
Predaj je podľa par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí - nakoľko sa jedná o priľahlú
plochu k zastavanému pozemku, ktorej využitie je možné len vlastníkom stavby. S vecným
bremenom pre obec Hrnčiarske Zalužany: právo prístupu a rozkopania v prípade potreby
údržby, resp. opravy inžinierskych sietí vedúcich cez tento pozemok. Náklady na prevod znáša
kupujúci.“
4. Uznesenie MAS – Amfiteáter
„Od roku 2014, kedy sme vstúpili do MAS MALOHONT, až doteraz, sme čakali na možnosť
čerpania dotácie MAS cez program bývalý LEADER - teraz sa to volá CLLD - a Program
rozvoja vidieka.
V minulosti sme sa dohodli, že buď budeme žiadať na kultúrny dom, alebo na amfiteáter. S
tým, že platí, že na jeden projekt nemôžeme žiadať z viacerých fondov. Keďže, naša žiadosť na
kultúrny dom za PRV ešte nie je ukončená – dali sme odvolanie a čakáme na odpoveď –
nemôžeme súbežne žiadať o dotáciu naň z iných európskych fondov.
Systém v MAS je taký, že keď MAS získa zdroje, tak sa všetci členovia MAS dohadujú, ktorá
obec na čo a z akého programu bude žiadať a cca koľko môže získať. Zložitá tortúra, ale
nakoniec sme sa dohodli.
My budeme žiadať z programu PRV 7.4 - investície súvisiace s vytváraním podmienok pre
trávenie voľného času (amfiteátre, KD, športoviská) na amfiteáter v parku a suma, s ktorou
môžeme predbežne počítať je cca 80.000 €. Je to viac ako náš podiel na zdrojoch MAS (podľa
počtu obyvateľov) a tak môžeme byť relatívne spokojní.
Výzva by mal výjsť v decembri, s uzávierkou v marci.
Potrebujeme mať:
– projektovú dokumentáciu – (RO 7)
– stavebné povolenie.
U nás je to ešte komplikovanejšie v tom, že niektoré pozemky v parku ešte nemáme
vysporiadané – SPF nám ich nepredal a tak sme požiadali o dlhodobý prenájom – čo je z
pohľadu výzvy akceptovateľné, ale SPF má na všetko čas, tak je tu isté ohrozenie celého
procesu. Ale robíme všetko čo sa dá, aby sme to stihli.
Jednou z požadovaných príloh žiadosti je uznesenie OZ o súhlase s podaním žiadosti a súhlas
s realizáciou projektu.
Navrhujem schválenie tohto uznesenia“.
Keďže nikto z poslancov nemal žiadne návrhy, otázky ani pripomienky, starosta dal hlasovať
za prijatie uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Proti:
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Zdržal
sa:

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik

/

Miroslav Šatara (neprítomný)
Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„OZ:
- schvaľuje predloženie ŽoNFP/projektu: Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany;
- súhlasí s realizáciou predloženého projektu.“
-----------------6. Návrhy do rozpočtu 2020
„Na minulom OZ som Vás poprosil, aby ste si pripravili nejaké návrhy, ktoré by sme v rámci
finančných možností mohli zapracovať do budúcoročného rozpočtu.
Aby sme predišli nejakej duplicite, tak Vás chcem poinformovať tom čo do neho už máme
naplánované:
- futbalová infraštruktúra – mám predbežnú informáciu, že by nám mohla byť schválená suma
12.000€ - tam je spoluúčasť 25 % a tak naša minimálna suma by mala byť vo výške 4.000€
(zateplenie fasády, výmena strešnej krytiny na starej budove);
- rekonštrukcia domu smútku – tu máme schválenú sumu 40.000€ z úradu vlády;
- hasičská zbrojnica 2.kolo - fasáda vnútorné priestory - spoluúčasť cca 3.000€,
- projektová dokumentácia IBV – schválená suma z úradu vlády 30.000€;
- výkupy pozemkov – vysporiadanie pozemkov pod cestou na ul. Nad Mlynom – resp. park cca 3.000€;
- kompostáreň – spoluúčasť 6.060,-€;
- oprava cesty ul. Družstevná – ryhy po prípojkách - rozpočet 4.500,-€;
- ZŠ – samostatné kúrenie + projekt (teplovod vedený zemou, je v ňom voda, staré kotly –
straty, riziko havárie) cca 12.000,-€ - ale zo zdrojov ZŠ;
- postupné opravy ciest – Salaš, šťavica – cca 2.000,-€;
- potrebujeme urobiť opäť aj archiváciu – 2.000,-€;
- revízia meračov ČOV – 1,200,-€.
Keď to takto sumarizujem je možné, že ani toto všetko nám nevojde do rozpočtu, ale napriek
tomu, ak vás ešte niečo napadlo.
O.Melich – do budúcna by som navrhoval urobiť oplotenie cintorína.
Ing.R.Vargic – máme v rozpočte budovanie nových stavebných pozemkov?
Starosta:
- oplotenie cintorína by bolo žiadúce, ale nie je to až tak urgentná vec - zrejme v budúcnosti,
teraz nám to do rozpočtu nevojde..
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– stavebné pozemky –na projektovú dokumentáciu máme schválenú dotáciu z Úradu vlády...
To bude prvý krok. Po jej vyhotovení musí prebehnúť územné konanie a konanie o stavebnom
povolení. Súčasne budú vypracované rozpočty k budovaniu sietí. Až keď budú tieto investičné
náklady známe, rozhodneme sa ako budeme postupovať ďalej....
7. Dane, poplatky 2020.
„Sme v čase pred krízou – nesporne. Štát na jednej strane zvýšením odpočítateľnej položky
zníži výnos z dane príjmov fyzických osôb. Práve tieto dane idú obciam a VÚC - teda výnos
z podielových daní sa zníži.
Na strane druhej štát prenáša na obce svoje záväzky bez finančného krytia:
- chodníková novela a obedy zadarmo sa nás prakticky nedotknú – chodníky sme čistili aj
predtým a obedy zvládneme variť v požadovanej cene;
- rekreačné poukazy pre zamestnancov do 50 – to schválené nebolo, ale ešte môže byť;
- rast miezd zamestnancov verejnej správy o 10 % a školských zamestnancov (MŠ) – to sa nás
určite dotkne;
- dotkne sa nás aj rast poplatkov za uloženie komunálneho odpadu (KO). Prepočet hovorí, že
náklady na komunálny odpad stúpnu v r. 2019-2022 až o 100%.
Už v tomto roku nám stúpol náklad na uloženie KO z 5 € na 12 € - dopad – 1200 €. To zobrala
obec na seba. V r.2020 bude nárast na 24 € - teda v porovnaní s r.2018 – nárast o 19 € - dopad
na obec a občanov 3.000 € a v r.2021 – na 30€ - dopad 4.000 €. To sa týka len uskladnenia
KO. Teraz ešte nevieme či aj zberová spoločnosť nezvýši náklady na zvoz a zneškodnenie
odpadu. Je to však pravdepodobné....
Štát okrem zvýšenia týchto poplatkov zvažuje nejakú úpravu odpadu pred uložením, čo ešte
viac zvýši náklad zberovej spoločnosti a tým samozrejme stúpnu náklady aj nám.
V r. 2020 – obce zvyšujú poplatky za KO cca o 5 €, tomu sa zrejme nevyhneme ani my náklady za vývoz a uskladnenie odpadu sa zvýšia o 3.000 Eur: 850 obyvateľov = 3,5 € + sú
tam zľavnené sadzby.
Toto ešte budeme prepočítavať a budeme sa snažiť navrhnúť cenu tak, aby sme pokryli tieto
zvýšené náklady. Zrejme nárast z 12,-€ (čo nekrylo 100% nákladov) na 16-18,-€.
Mgr.J.Fiľová – navrhovala by som zvýšiť poplatok za komunálny odpad minimálne o 5 €.
O.Melich – ja by som dal poplatok v takej výške aké sú skutočné náklady na vývoz
a uskladnenie komunálneho odpadu.
Poslanci OZ sa zhodli na potrebe zvýšenia poplatku za KO pre rok 2020 minimálne o 5 €.
Starosta - chcem sa vás opýtať na názor na zvyšovanie daní z nehnuteľností. Tie sme naposledy
zvyšovali v r.2012 o cca 6 %.
Teraz obce húfne zvyšujú dane, aj poplatky za KO. Z pohľadu dopadu na občanov by zrejme
bolo dobré zvýšenie daní odložiť o rok, keď nárast poplatkov za KO už nebude taký markantný.
Poslanci súhlasili s návrhom starostu obce – pre rok 2020 dane z nehnuteľností nezvyšovať.

14.) Diskusia
V tomto bode dal starosta prítomným priestor na ich príspevky do diskusie.
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Ing.A.Kováčová- chcela by som sa opýtať v akom stave je cyklotrasa.
Starosta – tohto roku by malo prebehnúť územné konanie a konanie o stavebnom povolení.
V ďalšom roky by VÚC malo žiadať o dotáciu z eurofondov na jej realizáciu...Takže
v optimálnom prípade by sa malo začať s výstavbou v r 2020.
--------I.Pilčík – aké sú nedoplatky na daniach z nehnuteľností, koľko nám dlží Poľnohospodárske
družstvo H.Z.
Ing.A.Krajlíková – PD dlží 11.320,38 € ( za rok 2018: 3123,62 € + za rok 2019: 8196,76 €).
Starosta – pre PD urobíme splátkový kalendár- do konca tohto roku musia uhradiť dane za rok
2018 a dane za rok 2019 musia uhradiť do konca mesiaca jún 2020. Ak sa dohodneme na
takomto splátkovom kalendári, tak to bude v poriadku. Ak nie, tak budeme musieť pristúpiť
k radikálnejšiemu riešeniu – exekútor, záložné právo na ich majetok....
O.Melich- ja by som išiel na všetkých dlžníkov tvrdšie.
---------V.Ďalog – čo plánujeme robiť s kultúrnym domom.
Starosta – v roku 2015 sme kultúrny dom kúpili za cenu 18.195,- Eur s tým, že majú byť ročné
plátky po 4.695,- Eur.(v období 4 rokov). Až v tomto roku nám bolo oznámené, že nám dotáciu
z Programu rozvoja vidieka na kultúrny dom neschválili. S Vojtekovcami máme zmluvu, že ak
nám neschvália dotáciu, tak buď sa rozhodneme, že si kultúrny dom necháme, alebo im stavbu
vrátime...Dali sme však odvolanie a teda celý proces ešte nie je ukončený. Až keď budeme mať
odpoveď naň sa rozhodneme ako budeme postupovať ďalej..
Mgr.J.Fiľová – na rekonštrukciu kultúrneho domu bez dotácie nemáme peniaze.
Starosta – sú programy na zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov, ale na to
nemôžeme žiadať, keďže doteraz nebol kultúrny dom v prevádzke. Tam sa porovnáva spotreba
energii pred rekonštrukciou a po nej... My však údaje o spotrebe nemáme žiadne, lebo tam
žiadna spotreba nie je...
----------O.Melich – Rodina Oláhovcov požiadala o odkúpenie pozemku. Zatiaľ pozemok nekúpili.
Dáme im výzvu o kúpu, alebo zrušíme uznesenie. Ja by som ich vyzval, aby sa vyjadrili
k uzneseniu týkajúceho sa odkupu nehnuteľnosti – v prípade neodkúpenia do 1.1.2020 by obec
mala určiť cenu prenájmu uvedeného majetku.
Starosta – Oláhovci sú v konkurze (oddĺženie). Bolo by potrebné zistiť v akom stave je konkurz
a zvážime ďalšie kroky.

15.) 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
v prvej polovici decembra 2019.
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Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková
Overovatelia :
Ing.Radovan Vargic
Ondrej Melich

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany
Uznesenie

č. 5 / 2019 ( 6/2018 -2022)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa
8.11.2019 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.

Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 6.9.2019.
Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
Interpelácie poslancov.
Správu o činnosti Obecného dobrovoľného hasičského zboru Hrnčiarske Zalužany.

B/ Schvaľuje :
1. Program zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019, o čase predaja v obchodoch a čase
prevádzky služieb na území obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého návrhu
(príloha č.1).
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

3. Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 podľa predloženého návrhu (príloha č.2).
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

4. Podľa platného VZN č. 2/2016, o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Hrnčiarske Zalužany, schvaľuje pre
rok 2020
dotácie na činnosť
spoločenských, kultúrnych a športových organizácii v úhrnnej výške 8.870 € , z toho
pre:
Šachový klub 800 €; FS HRNČIARKA 700 €; Jednotu dôchodcov 500 €; Červený
kríž 500 €; Úniu žien 70 €; Zväz protifašistických bojovníkov 200 €; Slovenský zväz
zdravotne postihnutých 200 €; TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany 5.600 €, DFS
Hrnčiarik 300 €.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................
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5. Žiadosť o umiestnenie antény spoločnosti RS NET s.r.o. Rimavská Sobota, na
strechu Domu smútku Hrnčiarske Zalužany. Zároveň súhlasí s pripojením zariadenia na
odber elektrickej energie cez podružné meranie, pričom náklady za spotrebovanú
energiu bude uhrádzať žiadateľ.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

6. Formu predaja nehnuteľností – stavebných pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú.
Hrnčiarske Zalužany a k.ú. Sušany:
- stavebný pozemok č.1: spolu o výmere: 797 m2, ktorý pozostáva z parciel CKN
nachádzajúcich sa:.
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/6, o výmere 462m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/2, o výmere 63 m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/17, o výmere 218 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/4, o výmere 54 m2, druh pozemku: vodná plocha;
- stavebný pozemok č.2: spolu o výmere: 826 m2, ktorý pozostáva z parciel CKN
nachádzajúcich sa:.
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/8, o výmere 128m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/3, o výmere 41m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/18, o výmere 606m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/3, o výmere 51 m2, druh pozemku: vodná plocha;
- stavebný pozemok č.3: spolu o výmere: 649 m2, parcela CKN nachádzajúca sa:.
v k.ú. Sušany: - p.č. 603/2, o výmere 649m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
-stavebný pozemok č.4: spolu o výmere: 647 m2, ktorý pozostáva z parciel CKN
nachádzajúcich sa:.
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/12 o výmere 2m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/6, o výmere 9m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/61, o výmere 605m2, druh pozemku:trvalý trávny porast;
- p.č. 943/9, o výmere 31, druh pozemku: vodná plocha ;
podľa § 9a ods.8, písm e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu osobitného
zreteľa, ktorý je špecifikovaný nasledovne: nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na
ktorých je nutnosť odstraňovania zaburinenia, ekonomický prínos z predaja, z miestnych
a podielových daní, prínos z využitia kapacít ZŠ a MŠ.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................
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7. Predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a v k.ú. Sušany,
parcely CKN:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/8, o výmere 128m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/3, o výmere 41m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/18, o výmere 606m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/3, o výmere 51 m2, druh pozemku: vodná plocha;
spolu o výmere 826 m2:
Ing. Petrovi Brezovickému a manželke Eleonóre Brezovickej r. Barátovej , bytom č.267,
980 12 Hrnčiarske Zalužany, v podiele 1/1, za cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom za 4.130,00€,
za účelom výstavby rodinného domu. S podmienkou: ak kupujúci nebudú mať v termíne
24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy vydané platné stavebné povolenie a v tej istej
dobe nezačnú s výstavbou rodinného domu – obec si uplatní právo spätnej kúpy podľa §
607-610 Občianskeho zákonníka. Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a
prevod znáša kupujúci.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

8. Predaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Sušany, parcela CKN:
- p.č. 603/2, o výmere 649 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
PaedDr. Ivane Markotánovej r. Markotánovej, bytom č.62, 980 12 Hrnčiarske Zalužany,
v podiele 1/1, za účelom výstavby rodinného domu. S podmienkou: ak kupujúca nebude
mať v termíne 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy vydané platné stavebné povolenie
a v tej istej dobe nezačne s výstavbou rodinného domu – obec si uplatní právo spätnej
kúpy podľa § 607-610 Občianskeho zákonníka. Náklady na vypracovanie zmluvnej
dokumentácie a prevod znáša kupujúca.
Dátum: ..................................
9.

Podpis: ..............................................

Cenu za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Sušany, parcela
CKN: p.č. 603/2, o výmere 649 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
PaedDr. Ivane Markotánovej r. Markotánovej, bytom č.62, 980 12 Hrnčiarske
Zalužany, vo výške 5,00€/m2, t.j. celkom za 3.245,-€.

Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

10. Predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a v k.ú. Sušany,
parcely CKN:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/12, o výmere 2m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/6, o výmere 9 m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/61, o výmere 605 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
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- p.č. 943/9, o výmere 31 m2, druh pozemku: vodná plocha;
spolu o výmere 647 m2:
Blažene Kucejovej r. Hlavkovej, bytom Stromová č.180/8, 980 52 Hrachovo, v podiele
1/1, za cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom za 3.235,00€, za účelom výstavby rodinného domu. S
podmienkou: ak kupujúca nebude mať v termíne 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy
vydané platné stavebné povolenie a v tej istej dobe nezačne s výstavbou rodinného domu
– obec si uplatní právo spätnej kúpy podľa § 607-610 Občianskeho zákonníka. Náklady
na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod znáša kupujúca.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

11. Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve obce Hrnčiarske
Zalužany
- nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, parcely CKN p.č.:
- 1018/4, o výmere 5 m2, druh pozemku vodná plocha;
- 1017/10, o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
a pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Sušany, parcela CKN:
- 943/2, o výmere 9 m2, druh pozemku: vodná plocha.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

12. Formu predaja nehnuteľností pozemkov vo vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany:
- nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, parcely CKN p.č.:
- 1018/4, o výmere 5 m2, druh pozemku vodná plocha;
- 1017/10, o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
a pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Sušany, parcela CKN:
- 943/2, o výmere 9 m2, druh pozemku: vodná plocha - podľa § 9a, odstavec 8,
písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

13. Predaj pozemkov vo vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany
- nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, parcely CKN p.č.:
- 1018/4, o výmere 5 m2, druh pozemku vodná plocha;
- 1017/10, o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
a pozemku nachádzajúcom sa v k.ú. Sušany, parcela CKN:
- 943/2, o výmere 9 m2, druh pozemku: vodná plocha
Petrovi Račákovi, bytom Slobody 720/129, 987 01 Poltár v podiele ½
a
Erike Vozafovej r. Siheľskej, bytom: Slobody 720/129, 987 01 Poltár, v podiele ½.
Za cenu: 5,-€/m2, t.j. celkom za 75,00€.
Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a na prevod znášajú kupujúci.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

14. Predaj pozemku parc.č. 189/11 v ½ o výmere 384,5m2 Ľubomírovi Husárovi
s manželkou Mgr. Slávkou Husárovou r.Jackuliakovou, bytom: č.335, 980 12
Hrnčiarske Zalužany, za cenu 2,50,-€/m2, t.j. celkom za 961,25 €. Predaj je podľa par.
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9A ods. 8 písm.b /zá kona o majetku obcí - nakoľko sa jedná o priľahlú plochu k
zastavanému pozemku, ktorej využitie je možné len vlastníkom stavby. S vecným
bremenom pre obec Hrnčiarske Zalužany: právo prístupu a rozkopania v prípade
potreby údržby, resp. opravy inžinierskych sietí vedúcich cez tento pozemok. Náklady
na prevod znáša kupujúci.“
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

15. Schvaľuje predaj pozemku parc.č. 189/11 v ½ o výmere 384,5m2 Ing. Petrovi
Čupkovi, bytom: č.317, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, za cenu 2,50,-€/m2, t.j. celkom za
961,25 €. Predaj je podľa par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí - nakoľko sa
jedná o priľahlú plochu k zastavanému pozemku, ktorej využitie je možné len
vlastníkom stavby. S vecným bremenom pre obec Hrnčiarske Zalužany: právo prístupu
a rozkopania v prípade potreby údržby, resp. opravy inžinierskych sietí vedúcich cez
tento pozemok. Náklady na prevod znáša kupujúci.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

16. OZ:
- schvaľuje predloženie ŽoNFP/projektu: Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany;
- súhlasí s realizáciou predloženého projektu.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

C/ Neschvaľuje :
1. Predaj rodinného domu vo vlastníctve obce, súp. č. 239, o výmere 64 m2, zapísaného
na LV č. 385, p.č. 89 p. Oskárovi Berkymu (nar.9.4.1965).
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

D/ Odročuje :
1. Schválenie predaja na ďalšie zasadnutie OZ - pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú.
Hrnčiarske Zalužany a v k.ú. Sušany, parcely CKN:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/6, o výmere 462m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/2, o výmere 63 m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/17, o výmere 218 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
37

- p.č. 943/4, o výmere 54 m2, druh pozemku: vodná plocha;
spolu o výmere 797 m2:
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

E/ Ruší :
1. Ruší uznesenie č. č.3/2017, bod B6, zo dňa 30.6.2017, ktoré znelo nasledovne: „ Na
základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, OZ schvaľuje predaj pozemku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, parcela CKN č. 136 –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 79 m2 pánovi Pavlovi Parobekovi, Fučíkova
636/23, 987 01 Poltár, za ponúknutú cenu: 7,20,-€/m2, t.j. celkom za 568,80,- €.“ - z
dôvodu využiteľnosti uvedeného majetku pre potreby obce.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

2. Ruší uznesenie č.05/2011, bod B4, zo dňa 23.09.2011, ktoré znelo nasledovne: ,,OZ HZ
schvaľuje predaj pozemku parc.č. 189/11 v ½ o výmere 384,5m2 Ľubomírovi Husárovi
s manželkou Slávkou. Predaj je podľa par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí nakoľko sa jedná o priľahlú plochu k zastavanému pozemku, ktorej využitie je možné
len vlastníkom stavby. S vecným bremenom pre obec Hrnčiarske Zalužany: právo
prístupu a rozkopania v prípade potreby údržby, resp. opravy inžinierskych sietí
vedúcich cez tento pozemok. Náklady na prevod znáša kupujúci.“
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

3. Ruší uznesenie č.05/2011, bod B5, zo dňa 23.09.2011, ktoré znelo nasledovne: ,,OZ HZ
schvaľuje predaj pozemku parc.č. 189/11 v ½ o výmere 384,5m2 Ing. Petrovi Čupkovi.
Predaj je podľa par. 9A ods. 8 písm.b /zákona o majetku obcí - nakoľko sa jedná o
priľahlú plochu k zastavanému pozemku, ktorej využitie je možné len vlastníkom
stavby. S vecným bremenom pre obec Hrnčiarske Zalužany: právo prístupu a
rozkopania v prípade potreby údržby, resp. opravy inžinierskych sietí vedúcich cez tento
pozemok. Náklady na prevod znáša kupujúci.“
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

F / Žiada :
1. V zmysle uznesenia č.5/2015, zo dňa 6.11.2015, odseku 3, Pavla Skýpalu o odstránenie
detského ihriska z pozemku vo vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany, v k.ú. Sušany,
parcelné číslo 603/18, z dôvodu schválenia jeho predaja za účelom výstavby rodinného
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domu. OZ uvedené žiada vykonať, v termíne do 7 kalendárnych dní od prevzatia výpisu
z uznesenia OZ.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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