Obec Hrnčiarske Zalužany
Z Á P I S N I C A 6/2019 (7/2018-2022)
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré sa konalo dňa 12.12.2019, 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 Šatara,
Ing. Radovan Vargic.
Ospravedlnený:
Miroslav Slížik.

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 Slížik, ktorý sa ospravedlnil.

3.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil:
Za zapisovateľku: pracovníčku OcÚ p. Ing. Agátu Krajlíkovú.
Za overovateľov: Vladimíra Ďaloga a Ing. Andreu Kováčová.
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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 8.11.2019.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
7. Interpelácie poslancov.
8. Schválenie rozpočtového opatrenia č.8/2019.
9. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce č. 02/2019 o dani z nehnuteľností,
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území
obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2020.
10. Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020.
12. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020.
13. Prerokovanie žiadostí.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. 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

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Slížik (neprítomný)
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:
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„ OZ schvaľuje program zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.“
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5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 8.11.2019
„Bod B/2 – schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019, o čase predaja v
obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Hrnčiarske Zalužany- VZN bolo zákonným
spôsobom zverejnené a účinnosť nadobudlo dňa 1.12.2019.
Bod B/3 - schválené Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 - týkajúce sa zvýšenia príjmov a
výdavkov v rozpočte o 5.000 € na geometrické plány a zamerania týkajúce stavebných
pozemkov na Pažiti (1.400€) a projektovej dokumentácie na amfiteáter (3.600€) - RO bolo
zapracované do rozpočtu. Geodetovi bola suma vyplatená (práce zrealizované) a projektantovi
ešte nie, nakoľko PD ešte nie je dokončená.
Bod B/4 – schválené dotácie na činnosť spoločenských, kultúrnych a športových organizácií na
rok 2020 v úhrnnej výške 8.870 Eur – o schválení dostali organizácie informáciu. Začiatkom
budúceho roka dôjde k podpisu zmlúv o poskytnutí dotácií a k ich reálnemu čerpaniu. V tomto
roku do 15.12. - má každý prijímateľ povinnosť predložiť vyúčtovanie tohtoročných dotácii.
Bod B/5 – schválená žiadosť o umiestnenie antény spoločnosti RS NET s.r.o. Rimavská Sobota,
na strechu domu smútku a súhlas s pripojením zariadenia na odber elektrickej energie cez
podružné meranie, pričom náklady za spotrebovanú energiu bude uhrádzať žiadateľ –
oznámené žiadateľovi. Anténa a podružné meranie sú už aj namontované.
Body B/6 -10 - schválená forma predaja (1-4), predaj a predajná cena stavebných pozemkov
(2-4) – kupujúci boli o výsledku informovaní (zatiaľ nie písomne). Zápis dvoch GP do katastra
už prebehol a následne - už v budúcom roku – môžu začať práce na zmluvnej dokumentácii
a prevodoch.
Body B/11-13 – schválená forma, predaj a predajná cena časti stavebného pozemku p.
Vozafovej a Račákovi – informácia im bola poslaná.
Body B/14-15 – predaj pozemku medzi p.Čupkom a p.Husárom – informácia bola poslaná,
zatiaľ sa nerozhodli či pozemok odkúpia.
Bod B/16 - schválenie predloženia ŽoNFP projektu: Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany
a súhlas s realizáciou predloženého projektu – výzva ešte nevyšla, na PD sa pracuje.
Bod C/1 - neschválený predaj RD č. 89 pánovi Berkymu – oznámené žiadateľovi.
Bod D/1 – odročenie schválenia predaja stavebného pozemku č.1 a predajná cena p. Ing.
Vargicovi – oznámil, že chce tento pozemok odkúpiť a dnes sa tým budeme zaoberať.
Bod E/1 – zrušenie uznesenia týkajúce sa predaja parcely pri bytovkách p. Pavlovi Parobekovi
– oznámené žiadateľovi.
Body E/2-3 – zrušenie uznesenia z r. 2011 týkajúce sa predaja pozemku p. Čupkovi a p.
Husárovi, za cenu 1 €/m2 – oznámené dotknutým.
Bod F/1 – požiadavka na odstránenie detského ihriska zo stavebného pozemku č.2 – bola
zaslaná pánovi Skýpalovi.
„ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 8.11.2019 boli splnené.“
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6.) Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ
a) Kúpa, opravy a budovanie majetku:
- Kúpa: v rámci schváleného rozpočtu sme nakúpili:
- pre ŠKD kancelársky nábytok- zostava – 1.472,60 € (z toho: obec: 544,20 €; ZŠ 928,40 €)
- pre ZŠ (z ich rozpočtu): - 4 ks počítačov – 2.087,18 €;
- lavice, stoličky - 1.999,00 €.
- pre OcÚ:
- notebook pre ekonómku – 499 €;
- materiál na opravu vianočného osvetlenia – 462,68 €
- opravy, budovanie:
- Kanalizačné prípojky na ul. Družstevnej: - už boli dokončené všetky.
- Oprava chodníkov na ul. Novej – oprava chodníkov už bola dokončená.
- Oprava ČOV – na minulom OZ som vás informoval o prijatých opatreniach k zaisteniu
riadnej činnosti ČOV, ako aj o udaní od „neznámeho občana“ na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia (SIŽP) – všetky opatrenia, ktoré nám SIŽP uložila sme realizovali do 2 dní a
13.11.2019 som tam bol podpísať protokol. V rámci neho sme mali vypracovať správu o
mimoriadnom zhoršení vôd s vyčíslením nákladov. To sa aj udialo. Ale na tomto rokovaní mi
bolo oznámené, že minimálna pokuta je od 700€. Začiatkom ďalšieho roka začne voči nám
správne konanie. ...Vďaka tomuto akože neznámemu občanovi sme stratili pri realizácii
opatrení 500 € a teraz nám hrozí pokuta ďalších 700 € (najmenej). Tak zrejme všetci uznáte,
že mu naozaj ide o „dobro obce....
- Oprava vianočného osvetlenia – v novembri opäť Mikuláš Kováč realizoval opravy
vianočného osvetlenia, s montážou ističov na cca polovici z nich. Opäť mu patrí naša srdečná
vďaka.
b) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy:
Mimo už spomínanej učiteľky do MŠ (p. Lásková od 1.12.2019) sme v tomto období
nezamestnali nikoho cez tieto zvýhodnené programy.
Máme ešte M.Parobeka a P. Šusteka, ktorí končia ku koncu roka a J.Oláh - končí 30.4.2020.
Už sme dostali informáciu o zvýhodnených programoch na ďalší rok. Bude to o dosť
komplikovanejšie, lebo schopných a relatívne schopných znevýhodnených uchádzačov máme
málo a po novom platí, že ako bol niekto zamestnaný cez určité opatrenie, opäť cez toto isté
opatrenie nebude môcť byť zamestnaný.
Zrejme budeme musieť ísť cestou zamestnania Obecným podnikom časti zamestnancov, ktorí
budú robiť služby pre obec.
My máme ešte túto alternatívu, ale ostatní, ktorí nemajú obecné podniky si zrejme budú musieť
objednávať práce ako kosenie, zametanie v službách resp. prácami na dohody.
Aktuálne sme si vyžiadali zoznamy znevýhodnených uchádzačov a následne budeme hľadať
riešenia.
Ešte jeden dovetok týkajúci sa OPOS-u tam podľa zmluvy o dotácii, budeme musieť zamestnať
ešte jedného zamestnanca (5 novovytvorených miest na dobu min.3 roky) zrejme od februára.
c) Žiadosti o dotácie:
- z pohľadu starých žiadostí nemáme nič nového. Pri kompostovisku ešte stále kontrolujú
verejné obstarávanie (2 dožiadačky). Pri regionálnom príspevku na projektovú dokumentáciu
IBV – tiež zatiaľ nič nového (čakáme na zmluvu). Obdobne na detské ihrisko v MŠ – čakáme
na zmluvu o dotácii. A pri kultúrnom dome ešte stále nemáme odpoveď na odvolanie.
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- čo sa týka nových žiadostí: požiadali sme VÚC o dotáciu na budúcoročné slávnosti rozhodnú niekedy v marci. Na kanalizáciu sme v tomto roku nežiadali ďalšiu dotáciu, treba
nám dokončiť opravu cesty na ul. Družstevnej po prípojkách a urobiť prípojky na ul. Novej.
Potom zase tú opraviť atď.
Čo sa týka kanalizácie, začali sme práce na projekte na ul. Cintorínsku a Rakatník (IBV). V
budúcom roku by sme chceli podať žiadosť o dotáciu na ul. Cintorínsku (po získaní stavebného
povolenia).
Z Envirofondu však vyšla zaujímavá výzva na zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov
(uzávierka 30.12.2019) a tu by som chcel zopakovať žiadosť na budovu OcÚ, ktorá nám v
tomto roku nebola schválená (v bode rôzne).
d) Podujatia – 6.12.2019 sme spolu s MŠ a ZŠ organizovali Mikulášsky večierok“.
„OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu.“

7.) Interpelácie poslancov
V tomto bode dal starosta priestor poslancom na ich interpelácie.
Poslanec OZ p. Ing.Radovan Vargic – na ulici Nad mlynom dnes ráno nesvietilo verejné
osvetlenie- na celej ulici.
Hlavný kontrolór p.Ivan Pilčík – ani na Hlavnej ulici dnes ráno nesvietilo verejné osvetlenie.
Starosta – je potrebné, aby ste nám to nahlasovali – opravíme to.
,,OZ berie na vedomie interpelácie poslancov.“

8.) Schválenie rozpočtového opatrenia č.8/2019
Starosta: „ Pred nami je koniec roka a ešte je dôležité formálne dať veci do poriadku z pohľadu
tohtoročného rozpočtu. Nieže by neboli v poriadku, ale z formálneho hľadiska je potrebné ešte
nejaké veci zosúladiť“.
M.Cabanová ekonómka obce - predniesla prítomným návrh rozpočtového opatrenie č.
8/2019:
Zvýšenie príjmov základná kategória:
100
celkové zvýšenie príjmov

30.000,- €
30.000,- €

zvýšenie výdavkov :
Základná kategória 600:
600

30.000,- €

Celkové zvýšenie výdavkov

30.000,- €
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Starosta – máme rezervu v podielových daniach, mali sme výrazné podhodnotenie príjmov aj
výdavkov.
M.Cabanová – tieto výdavky už boli aj uskutočnené – ideme zreálniť rozpočet.
Výsledok hlasovania:
Za:

Proti:

Poslanec/hlasovanie
Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Zdržal
sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:
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„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2019 podľa predloženého návrhu (príloha č.1)“.

9.) Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce č. 02/2019 o dani z
nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania
dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok
2020.
Starosta – „miestne dane sme nezvyšovali od roku 2012 (vtedy o 6 %) a na základe našej
dohody z minulého OZ, nenavrhujeme ich zvyšovanie ani v ďalšom roku. Uvidíme ako sa
prejavia všetky zmeny v zákonoch v našich príjmoch.
Iná situácia je pri poplatkoch za komunálny odpad (ďalej len KO): tam platí zákonný rámec, že
poplatky vybraté na tento účel môžu byť použité len naň. Zase naopak, iné zdroje obce by sa
nemali využívať na platenie nákladov na odpad. V r.2011 poplatky stačili sotva na 40 % úhrady
nákladov
V r. 2012 sme zvýšili poplatky z 5,-€ na 8,-€, s tým, že postupne v ďalších rokoch budeme
zvyšovať po 0,50 € až kým nedosiahneme úroveň nákladov, ktorá bola na úrovni cca 14 € ročne.
Došlo však k zmene zákona o poplatkoch za uloženie KO. Už v tomto roku nám stúpol
náklad na uloženie TKO z 5 na 12 € - dopad – 1200,-€. To zobrala obec na seba. V r.2020 bude
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nárast na 24,- € - teda v porovnaní s r.2018 – nárast o 19,- € to je dopad na obec a občanov
3.000,-€. A v roku 2021 – na 30,-€ -dopad 4.000,-€.
Čiže len v dôsledku zvýšenia nákladov na uloženie KO, by sme mali zvýšiť ceny o cca 4,- €.
Ale od nášho posledného stretnutia došlo s situácii, že aj zberová spoločnosť zvýšila cenu za
zvoz, manipuláciu a zneškodnenie KO o cca 15 %.
Zmeny v návrhu VZN oproti minulému roku:
V interakcii zvýšenia nákladov na KO sme navrhli vo VZN zvýšenie platieb za KO z 12 € na
17 €.
Toto by platilo za okolností, keď zrušíme zľavu dôchodcom (25%), ktorú nemá takmer žiadna
obec.
Ak by sme ju zachovali, museli by sme zvýšiť platby za KO na 18,-€.
Je na vašom posúdení či necháme túto zľavu, alebo ju zrušíme. Bližšie informácie o návrhu
VZN podá Ing. Krajlíková“.
Ing.A.Krajlíková- prečítala návrh VZN č.02/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020.
Poslanci sa dohodli na poplatku za komunálny odpad pre rok 2020 vo výške ročného poplatku
za komunálne odpady 18,- Eur za osobu a rok.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:
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„OZ schvaľuje všeobecne závazné nariadenie obce č. 02/2019 o dani z
nehnuteľností,miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na
území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2020, podľa predloženého návrhu (príloha č.2),
s nasledovnými zmenami:
- v §32 odst. 3, písm. a) sa mení: sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady: je 0,04932
EUR za osobu a kalendárny deň – ročný poplatok za osobu je 18,00,- EUR.
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- v §34 odst. 3 sa mení - sadzba poplatku za komunálny odpad pre občanov uvedených v § 34
odst. 3, je 0,02466 EUR za osobu a kalendárny deň – ročný poplatok je 9,00,- EUR za osobu
na rok.
- v §34 odst. 4 sa mení - sadzba poplatku za komunálny odpad pre občanov uvedených v § 34
odst. 4, je 0,03699 EUR za osobu a kalendárny deň – ročný poplatok je 13,50,- EUR za
osobu na rok.
- v § 34 odst. 4 sa dopĺňa: písmeno c) občanom starším ako 62 rokov“.

10.) Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.
Starosta – „ jedná sa o ďalšie poplatky za drobné služby poskytované obcou. Tu sme urobili len
návrh jednej zmeny: zrušili sme vratnú zálohu za búracie kladivo. Ostatné sa nám v minulosti
osvedčili a tak sme ich ponechali v rovnakej výške“.
Ing.A.Kováčová- myslím si, že vy najlepšie viete ako to funguje, aké poplatky sa osvedčili.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:
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„OZ schvaľuje sadzby ďalších miestnych poplatkov podľa predloženého návrhu“ (príloha
č.3).“

11.) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
p. Pilčík
Starosta – „v zmysle platných zákonov by sa k návrhu rozpočtu mal vyjadriť vo forme správy
aj hlavný kontrolór a preto mu odovzdávam slovo“.
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Kontrolór obce pán Ivan Pilčík – prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2020 – návrh rozpočtu obce na rok 2020 je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe
uvedených skutočností doporučil Obecnému zastupiteľstvu v Hrnčiarskych Zalužanoch
predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť.
Ku stanovisku hlavného kontrolóra nemal nikto z poslancov žiadne otázky.
,,OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020.“ (príloha č.4)

12.) Schválenie rozpočtu obce na rok 2020.

Starosta – „pri dnešnom schvaľovaní rozpočtu Vás oboznámim s tým aké investície by chcela
obec v roku 2020 zrealizovať, resp. aké opatrenia štátu musíme zapracovať do rozpočtu.
VÝDAVKY:
– rast miezd zamestnancov školských zariadení podľa kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa o 10%,
– zamestnanie 7 zamestnancov cez zvýhodnené programy,
– rast miezd ostatných zamestnancov obce o 10 % podľa kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa.
Investície z vlastných zdrojov:
- budova OcÚ – 7.000 € (rekonštrukcie vnútorných priestorov – schodište – svietidlá,
zábradlie, WC – sadrokartón.), v prípade zamietnutia odvolania z PRV – investície presunúť
na opravu sály.
V prípade schválenia dotácie na OcÚ – z envirofondu, by sme zrejme neupravovali vnútorné
priestory, ale túto sumu by sme použili na spoluúčasť (s navýšením),
- opravy chodníkov a ciest (svahovanie, šotolina na Salaš a šťavicu), po prípojkách
ul.Družstevná, ul. Rad - 7.500 €,
- ZŠ – rekonštrukcia kotolne, 1. etapa - 7.000 €;
- nákup pozemkov (pod cestou na ul. Nad Mlyn – resp. park) - 3.000€;
- 2. splátka za kultúrny dom: 4.565 €
- MŠ – podlaha do triedy, koberec 2.500 €
- počítač – 600 €;
- ŠJ – konvektomat t.j. 3.000 € (úspora energie, náhrada viacerých spotrebičov).
Neinvestičné z vl. zdrojov:
– audit - 1.400 €;
– archivácia – 2.000 €;
– overenie meračov ČOV – 1.200 €.
Investície z cudzích zdrojov so spoluúčasťou:
– futbalová infraštruktúra – schválená suma 12.000 € - spoluúčasť vo výške 4.500 €
(zateplenie fasády, výmena strešnej krytiny na starej budove);
– rekonštrukcia domu smútku – tu máme schválenú sumu 40.000 € z úradu vlády;
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– hasičská zbrojnica 2.kolo - fasáda, vnútorné priestory 30.000 € - spoluúčasť cca
3.000 €,
– projektová dokumentácia IBV – schválená suma z úradu vlády 30.000 €.
– kompostáreň – dotácia 115.150 €, spoluúčasť 6.025 €“.
M.Cabanová ekonómka obce – „my nemôžeme meniť výšku rozpočtu, môžeme meniť len
presun medzi položkami“. Potom prečítala návrh rozpočtu obce na rok 2020:
Príjmy obce :
898.486,- Eur
Výdavky obce : 898.150,- Eur
Celkový prebytok: 336,- Eur
Starosta – dal priestor poslancom na ich pripomienky, návrhy k rozpočtu obce.
Nikto z poslancov nemal k návrhu rozpočtu žiadne otázky.
Starosta- „kvôli jednoduchosti navrhujem, aby sme rozpočet schválili v jednoduchej
forme–podľa hlavných kategórií - tak ako to robíme v posledných rokoch. Tak ako Vám
to bolo doručené.
V čase prípravy rozpočtu sme vychádzali z predpokladu príjmov od štátu podľa prognózy MF
k 11/2019, ktorá bola ešte pomerne priaznivá. Včera prišla ďalšia prognóza, pri ktorej príjmy
pre obec od štátu budú nižšie o cca 3.000 € ako tohtoročné. Čo spôsobila zmena zákona o dani
z príjmu.
Pomerne vysoké investície si v ďalšom roku môžeme relatívne dovoliť vďaka predaju
stavebných pozemkov na Pažiti cca 14.700 €.
Takto napnutý rozpočet sme ešte nemali a nevylučujem, že prognóza sa bude ešte meniť. Čiže
budeme operatívne prispôsobovať naše správanie príjmom a investície, kde to bude možné
budeme presúvať do 2. polroka, resp. niektoré budeme možno musieť aj zrušiť“.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2020 na úrovni
hlavnej kategórie rozpočtovej klasifikácie podľa predloženého návrhu.“(Príloha č.5)
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-----------Neúčtovanie v programovom rozpočte:
Obec môže a nemusí účtovať aj v programovom rozpočte.
Pre vás nových: programový rozpočet je to isté čo sme schvaľovali pred chvíľou, ale je to cca
30 stranový dokument rozdelený do podkategórií s rozsiahlym komentárom. Na minulom OZ
sme sa dohodli, že v programovom rozpočte nebudeme účtovať.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2020 bez
programovej štruktúry“.

------------Rozpočet na roky 2021-2022
Starosta: „Keďže je veľmi ťažké naplánovať rozpočet čo len na 1 rok – musíme ho vždy
aktualizovať a upravovať v priebehu roka rozpočtovými opatreniami. Predložený rozpočet na
roky 2021-2022 je urobený len rámcovo, informatívne, bez plánovania väčších investícií. OZ
by ho malo zobrať na vedomie, ale ak chcete k nemu bližšiu informáciu – poprosím vás
o otázky“.
Nikto z poslancov nemal žiadne otázky ani pripomienky.
„Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2021 a 2022“.
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13.) Prerokovanie žiadostí.
1. Odročená žiadosť p. Ing. Radovana Vargica o odkup pozemku č.1
Starosta: „Po skúsenosti z minulého OZ, rozdelíme hlasovanie za predaj, pri ktorom je
schválená forma osobitného zreteľa a teda je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov - teda 5
hlasov za a potom budeme hlasovať o cene, kde je potrebná len väčšina prítomných poslancov“.
O.Melich – môj názor poznáte ja som za cenu 4,5 €/m2.
Ing.A.Kováčová – nech sa vyjadrí kupujúci, ako to vyzerá na tom pozemku- bude mať náklady
s odstránením starých základov.
Ing.R.Vargic - tažko povedať - myslím, že sa to bude dať rozobrať a použiť.
Mgr.J.Fiľová – keby to obec odstránila.
Starosta- pomôžeme, ale máme napnutý rozpočet, takže sa nezaviažeme k odstráneniu na naše
náklady...
PREDAJ:
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic
Spolu:

/
5

1

„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. 1017/6, 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;
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- p.č. 943/4, o výmere 54 m2, druh pozemku:vodná plocha;
spolu o výmere 797 m2:
Ing. Radovanovi Vargicovi, bytom č.278, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, v podiele 1/1, za
účelom výstavby rodinného domu. S podmienkou: ak kupujúci 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
kupujúci.“

---------------CENA:
Ostatné pozemky sme schválili za 5 €, bolo by zvláštne, keby sme tu schválili inú cenu.
Výsledok hlasovania: za cenu 5 €/m2:
Poslanec/hlasovanie
Za:
Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

Proti:

Zdržal
sa:

/

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic
Spolu:

/
4

1

1

,,OZ schvaľuje cenu za predaj 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:
Ing. Radovanovi Vargicovi, bytom č.278, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, vo výške 5,00€/m2,
t.j. celkom za 3.985,-€.

13

14.) Rôzne:
1.Správy audítora k 31.12.2018
Ekonómka obce M.Cabanová prečítala nasledovné správy :
1. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce k 31.12.2018,
2. Správu nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej závierky k 31.12.2018.
3. Správu nezávislého audítora Obecného podniku služieb, s.r.o. k 31.12.2018.
Všetky správy obsahovali výrok audítora: Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce a spoločnosti Obecného podniku
služieb s.r.o., k 31.12.2018 a výsledku ich hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
,,Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
1. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce k 31.12.2018,
2. Správu nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej závierky k 31.12.2018.
3. Správu nezávislého audítora Obecného podniku služieb, s.r.o. k 31.12.2018.“
2. Odmeny poslanci 2019
Starosta – „podľa platného predpisu obce k odmeňovaniu poslancov, dostávajú poslanci
odmenu za každé zasadnutie OZ, diferencovane, podľa toho či sa zúčastnili, alebo nie. Tá sa
vypláca polročne.
Navyše, okrem toho, môže OZ schváliť aj koncoročnú odmenu pre poslancov, čo si paradoxne
musíte schvaľovať sami.
V minulých rokoch sa jednalo o sumu okolo 200 € brutto, s odstupňovaním, podľa účasti na
jednotlivých zasadnutiach. Teda ak bol poslanec na všetkých 6 zasadnutiach dostane brutto
odmenu 200 €, ak bol na 3 tak 100 €“.
Poslanci s návrhom starostu súhlasili.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6
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Zdržal sa:

„OZ schvaľuje odmeny pre poslancov OZ za rok 2019 vo výške 200,- Eur brutto, s
odstupňovaním podľa reálnych účastí na zasadnutiach.“
--------------3. Odmena kontrolóra pre rok 2020:
Starosta: „v minulosti sme schvaľovali odmenu kontrolórovi vždy koncom roka. Pred 2 rokmi
došlo k zmene zákona a odmenu je potrebné schvaľovať dopredu ako % z jeho mesačného platu
(rozpätie 0-30 %).
Vlani ste mu schválili odmenu vo výške 20 %“.
Poslanci sa zhodli na výške odmeny kontrolórovi obce pre rok 2020 vo výške 20% jeho
mesačného platu.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

,, OZ schvaľuje, v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z., §18c, odst.5, mesačnú
odmenu kontrolóra obce pre rok 2020 vo výške 20% jeho mesačného platu.

--------4. Pozemky na náhradnú výsadbu.
Starosta: „Od 1.1.2020 sa mení zákon č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
Je tam viacero zmien, ale v tejto chvíli musím vyriešiť určenie pozemkov k náhradnej výsadbe.
Zrejme v tejto oblasti nemáte dostatok informácií až na pána M.Šataru: keď niekto požiada o
výrub stromov v zastavanej oblasti, súčasťou povolenia je buď zaplatenie spoločenskej hodnoty
stromu obci, alebo náhradná výsadby nových stromčekov. Buď si ich žiadateľ vysadí na svojom
pozemku, alebo keď nemá takú možnosť, alebo nechce – tak na pozemkoch, ktoré určí obec k
náhradnej výsadbe.
OÚŽP nás požiadal, aby sme mu do 20.1.2020 poslali evidenciu pozemkov, ktoré sú vhodné na
náhradnú výsadbu.
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Vytypoval som 3 pozemky:
– časť parcely EKN 1019, v rozsahu parcely CKN 1001/1 (popri ceste na Ožďiansku
šťavicu); (ostatná plocha);
– parcelu CKN 996/3 (od miesta, kde býva vatra smerom dole k hale) (orná pôda);
– parcelu CKN 998/1 (od garáže pána Bolča po melioračný rigol) (TTP).
Máte ešte nejaký iný návrh, resp. s týmto nesúhlasíte“.
O.Melich – mal otázku či parcela CKN 996/3 je orná pôda.
Starosta – je to orná pôda, môžeme ju aj vynechať.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„ OZ určuje na náhradnú výsadbu drevín, podľa zákona č.543/2002, v znení neskorších
predpisov, nasledovné pozemky:
– parcela EKN p.č.1019 (CKN 1001/1);
– parcela CKN p.č.996/3;
– parcela CKN p.č. 998/1“.

----------5. Žiadosť o dotáciu ENVIROFOND: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania L6:
Starosta: „V minulom roku sme boli úspešní v 2 žiadostiach o dotáciu z tohto fondu: na
kanalizáciu na ul. Družstevnej a na Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ.
Tento rok sme boli úspešní v žiadosti o dotáciu na kanalizáciu na ul. Novej a neúspešní v
žiadosti na zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu (OcÚ).
Začiatkom tohto mesiaca vyšla opäť výzva na zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov
pre rok 2020, s uzávierkou už 30.12.2019.
Chcel by som využiť túto možnosť a opäť podať žiadosť o dotáciu na budovu obecného úradu.
V rámci znižovania nákladov na energie sme síce zateplili a odizolovali strechu (z vlastných
zdrojov) a vymenili okná a dvere z dotácie Úradu vlády SR, ale stále je čo zlepšovať:
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potrebujeme zatepliť steny vrátane opravy fasády, je nám potrebné rekonštruovať kúrenie a
popri tom požiadať o zdroje aj na vybudovanie novej sedlovej strechy.
Nemusím Vám hovoriť čo to prinesie v oblasti úspor energie a nakoniec aj v oblasti vizáže
budovy.
Keby sme chceli sami pokračovať v opatreniach k zníženiu energií napr. zateplením stien vyšlo
by nás to nie menej ako 40.000 €. Takto pri výške dotácie napr. 200.000 € by bola naša
spoluúčasť (5 %) vo výške cca 10.500 € a už by sme mali budovu dokončenú a oveľa menej
energeticky náročnú.
K uvedenému projektu máme urobenú projektovú dokumentáciu aj stavebné povolenie.
Celkový rozpočet, je podľa projektu vo výške 212.251,20 €, ale po súťaži, ktorá teraz prebieha,
určite nepresiahne maximálne možnú výšku žiadanej dotácie (200.000 €).
Ak budete za a nepoznáme vysúťažený rozpočet, tak by sme dali do uznesenia sumu dotácie
do 200.000 € a spoluúčasť vo výške 5 %“.
V.Ďalog – môže sa stať, že schvália len polovicu alebo len časť dotácie.
Starosta – áno môže sa stať. V takom prípade by sme realizovali len výške dotácie
zodpovedajúcu časť projektu, podľa nášho výberu.....
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„OZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2020:
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – L6,
na budovu obecného úradu, do maximálnej výšky 200.000 €. OZ zároveň schvaľuje
spoluúčasť obce na financovaní vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu“.
---------------
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6.Pomoc mestu Prešov
Starosta – „všetci viete čo sa udialo v Prešove – vybuchol panelák na Mukačevskej ulici, pri
ktorom zomrelo myslím 7 ľudí. Škody sú rozsiahle a mnoho ľudí zostalo bez svojich bytov.
Mesto Prešov zriadilo účet, na ktorý môžu ľudia, obce a mestá prispieť pre občanov
postihnutých výbuchom.
Je to jediný oficiálny účet pomoci ľuďom dotknutých výbuchom. Všetky finančné prostriedky
poslané na tento účet budú použité pre zabezpečenie základných potrieb občanov dotknutých
tragédiou.
Podľa medializovaných informácií je na tomto účte už viac ako 2 milióny EUR. Prispeli aj
mnohé mestá a obce. Naše finančné možnosti nie sú ktovieaké a naša pomoc by bola skôr
symbolická, ale vyjadrili by sme ňou aspoň spolupatričnosť.
Preto navrhujem, aby naša obec - prispela sumou 300,-€“.
O.Melich – ja som za.
M.Šatara – je to ľudské.
V.Ďalog – je to pekné gesto, keby sme mali iný rozpočet dáme aj viac.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich neprítomný

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Slížik
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„OZ schvaľuje príspevok obce Hrnčiarske Zalužany mestu Prešov na pomoc ľuďom
postihnutým výbuchom paneláku na Mukačevskej ulici, vo výške 300 € .“

15. Diskusia
V tomto bode dal starosta priestor prítomným na ich príspevky do diskusie.
O.Melich – mal by som otázku, ako obec stojí s vyberaním daní z nehnuteľností.
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Starosta – PD má zaplatené dane za rok 2018. Dane za rok 2019 by mali zaplatiť do konca
júna 2020. Predseda PD však nesúhlasí s takýmto splátkovým kalendárom.
M.Šatara – poprosil by som, aby nás obec informovala na zasadnutiach o neplatičoch daní,
aspoň o tých neplatičoch, čo majú už vyššie sumy nezaplatenej dane.
Ing.A.Krajlíková – na nasledujúce zasadnutie si môžem pripraviť dlžníkov.
-----------V.Ďalog – keďže robíme zatepľovanie, meníme okná na obecných budovách - MŠ, ZŠ, OÚ,
mal by som otázku či je to nejako vidieť na úspore energií. Sú to veľké budovy, tam by mala
byť úspora.
Starosta – robili sme taký prehľad za jednotlivé roky.
M.Cabanová – môžem pripraviť takýto prehľad na ďalšie zasadnutie OZ.

16. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval poslancom za ich celoročnú prácu
a za účasť na dnešnom zasadnutí. Obecné zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené.
Najbližšie zasadnutie OZ sa bude konať 6.3.2020.
Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková
Overovatelia :
Ing.Andrea Kováčová
Vladimír Ďalog

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany
Uznesenie

č. 6 / 2019 ( 7/2018 -2022)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa
12.12.2019 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 8.11.2019.
2. Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
3. Interpelácie poslancov.
4. Správu kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020.(príloha č.4).
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 a 2022.
6. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce k 31.12.2018.
7. Správu nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej závierky k 31.12.2018.
B/ Schvaľuje :
1. Program zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Dátum: ..................................

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

2. Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 podľa predloženého návrhu (príloha č.1).
Dátum: ..................................

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

3. Všeobecne závazné nariadenie obce č. 02/2019 o dani z nehnuteľností,miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o
podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce
Hrnčiarske Zalužany na rok 2020, podľa predloženého návrhu (príloha č.2),
s nasledovnými zmenami:
- v §32 odst. 3, písm. a) sa mení: sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady:
je 0,04932 EUR za osobu a kalendárny deň – ročný poplatok za osobu je 18,00,- EUR.
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- v §34 odst. 3 sa mení - sadzba poplatku za komunálny odpad pre občanov uvedených
v § 34 odst. 3, je 0,02466 EUR za osobu a kalendárny deň – ročný poplatok je 9,00,EUR za osobu na rok.
- v §34 odst. 4 sa mení - sadzba poplatku za komunálny odpad pre občanov
uvedených v § 34 odst. 4, je 0,03699 EUR za osobu a kalendárny deň – ročný
poplatok je 13,50,- EUR za osobu na rok.
- v § 34 odst. 4 sa dopĺňa: písmeno c) občanom starším ako 62 rokov.
Dátum: ..................................

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

4. Sadzby ďalších miestnych poplatkov podľa predloženého návrhu (príloha č.3).
Dátum: ..................................

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

5. Rozpočet obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2020 na úrovni hlavnej kategórie
rozpočtovej klasifikácie podľa predloženého návrhu. (Príloha č. 5)
Dátum: ..................................

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

6. V zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2020 bez programovej
štruktúry.
Dátum: ..................................

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

7. Predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a v k.ú. Sušany,
parcely CKN:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/6, 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:
Ing. Radovanovi Vargicovi, bytom č.278, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, v podiele
1/1,
za účelom výstavby rodinného domu. S podmienkou: ak kupujúci 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 kupujúci.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................
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8. Cenu za predaj 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:
Ing. Radovanovi Vargicovi, bytom č.278, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, vo výške
5,00€/m2, t.j. celkom za 3.985,- €.
Dátum: ..................................

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

9. Odmeny pre poslancov OZ za rok 2019 vo výške 200,- Eur brutto, s odstupňovaním
podľa reálnych účastí na zasadnutiach.
Dátum: ..................................

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

10. V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z., §18c, odst.5, mesačnú odmenu
kontrolóra obce pre rok 2020 vo výške 20% jeho mesačného platu.
Dátum: ..................................

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

11. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2020: „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – L6, na
budovu obecného úradu, do maximálnej výšky 200.000 €. OZ zároveň schvaľuje
spoluúčasť obce na financovaní vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu.
Dátum: ..................................

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

12. Príspevok obce Hrnčiarske Zalužany mestu Prešov na pomoc ľuďom postihnutým
výbuchom paneláku na Mukačevskej ulici, vo výške 300 €.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................
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C/ Určuje :

1. Pozemky na náhradnú výsadbu drevín, podľa zákona č.543/2002, v znení neskorších
predpisov, nasledovné pozemky:
– parcela EKN p.č.1019 (CKN 1001/1);
– parcela CKN p.č.996/3;
– parcela CKN p.č.998/1.

23

Obecné zastupiteľstvo pre Obecný podnik služieb Hrnč.Zalužany s.r.o. :

D/ Berie na vedomie :
1. Správu nezávislého audítora Obecného podniku služieb, s.r.o. k 31.12.2018.

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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