Obec Hrnčiarske Zalužany
Z Á P I S N I C A 1/2020 (8/2018-2022)
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré sa konalo dňa 6.3.2020 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.
Hostia:
Ing.Mária Bukovská,
Július Husár ml.,
Ing. Peter Košťálik,
Marek Potocký,
Mgr. Elena Sélešová,
Pavel Skýpala.

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 pán Miroslav Slížik, 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: p.Mgr.Janu Fiľovú a p. Miroslava Šataru.

4.) Schválenie programu zasadnutia OZ
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2019.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
7. Interpelácie poslancov.
8. Správa kontrolóra obce za rok 2019.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020.
10. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2019.
11. Zhodnotenie roku 2019.
12. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2020.
13. Prerokovanie žiadostí.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Záver.
Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, dotazy a návrhy na doplnenie
programu, starosta dal hlasovať za predložený návrh programu.
Hlasovanie:
Poslanec/hlasovanie

Za:

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 12.12.2019
„Bod B/2 - schválené Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 - týkajúce sa úpravy príjmov a výdavkov
o sumu 30.000,-€ z dôvodu formálnej úpravy a zosúladenia minuloročného rozpočtu. RO bolo
zapracované do rozpočtu.
Bod B/3 – schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 02/2019, o dani z nehnuteľností
a o poplatkoch za komunálny odpad - VZN bolo zákonným spôsobom zverejnené a účinnosť
nadobudlo dňa 1.1.2020. Dane a poplatky za tento rok vyrubujeme podľa neho.
Bod B/4 – schválené sadzby ďalších miestnych poplatkov – zverejnené a predmetné poplatky
v tomto roku vyberáme podľa schválených sadzieb.
Bod B/5 - B/6 – schválený rozpočet obce na rok 2020 na úrovni hlavnej kategórie rozpočtovej
klasifikácie, bez programovej štruktúry – rozpočet bol zákonným spôsobom zverejnený a
postupujeme podľa neho.
Body B/7-B/8 - schválený predaj a predajná cena stavebného pozemku č.1 p. Ing. Radovanovi
Vargicovi – zmluva zatiaľ nebola vypracovaná.
Bod B/9 - schválené odmeny pre poslancov OZ za rok 2019 vo výške 200,- Eur brutto, s
odstupňovaním podľa reálnych účastí na zasadnutiach - odmeny už boli vyplatené.
Bod B/10 – schválená mesačná odmena kontrolóra obce pre rok 2020 vo výške 20% jeho
mesačného platu – odmena je v tomto roku vyplácaná v schválenej výške.
Bod B/11 - schválené podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2020:
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – L6,
na budovu obecného úradu – žiadosť bola podaná. Viac v ďalších bodoch.
Bod B/12 – schválený príspevok obce mestu Prešov na pomoc ľuďom postihnutým výbuchom
paneláku na Mukačevskej ulici, vo výške 300,- € - predmetný príspevok bol ešte v minulom
roku zaplatený.
Bod C/1 - určené pozemky na náhradnú výsadbu drevín, pri výruboch stromov intravilánoch
– oznámené OÚŽP“.
„ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2019 boli splnené.“
6.) Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
„a) Kúpa, opravy a budovanie majetku:
– Kúpa pre OcÚ:
- stavebný materiál na opravy v budove 1.276,32,-€ /2019/;
- zaplatili sme za projektovú dokumentáciu na amfiteáter 3.600,-€ /2019/;
- ohňostroj 306,56,-€/2019/;
- za revízie hasiacich prístrojov sme zaplatili 223,-€;
- za revízie tlakových nádob v kotolniach 201,30,-€;
- za overenie meradiel na ČOV (každé 2 roky) 1.184,40,-€.
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- opravy, budovanie:
– teraz v zimnom období sa toho veľa nedá robiť vonku a tak sme v rámci
schváleného rozpočtu pristúpili k oprave vestibulu budovy OcÚ, taktiež sme
dokončili úpravu wc lekárok a Ocú.
– V budove hasičskej zbrojnice boli vykonané dokončovacie stavebné a vodárske
práce v kancelárii, umyvárni a vo WC (dlažby, obklady, WC, sprcha, bojler,
vymaľovanie).
b) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy:
Aktuálna situácia: k 29.2.2020 sme cez zvýhodnené programy zamestnávali v rámci obce len
Jána Oláha. Cez menšie obecné služby len Janu Kantorákovú.
Blíži sa jarné obdobie a tak sme na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec (UPSVaR)
podali niekoľko žiadostí. Vo všetkých sme boli úspešní:
1. Do Obecného podniku služieb – OPOS-u sme zamestnali od 1.3.2020 Pavla Šusteka
cez projekt Cesta na trh práce 3, opatrenie č.1. Na dobu neurčitú, pričom v takomto
prípade nám úrad prepláca 85 % z ceny práce, po dobu 15 mesiacov, pričom najmenej
5 mesiacov musíme toto miesto udržať.
Pripomeniem, že pre OPOS sme podľa zmluvy s Úradom vlády SR museli zamestnať ďalšieho
zamestnanca – záväzok 5 pracovných miest.
2. Pre obec sme cez tento istý projekt, ale opatrenie č.2 zamestnali na dobu určitú, t.j. na
9 mesiacov (do 30.11.2020):
- Michala Parobeka;
- Miroslava Konského.
Toto opatrenie je pre obec najvýhodnejšie, lebo nám preplácajú 95 % z ceny práce, ale keď sa
toto opatrenie 1x využije, už potom tohto zamestnanca nemôžeme zamestnať opäť cez toto isté
opatrenie.
3. Taktiež pre obec sme do administratívy zamestnali cez projekt Zosúladenie rodinného
a pracovného života, na polovičný úväzok, na dobu určitú na 12 mesiacov (do
28.2.2021) p. Zuzanu Košťálikovú.
Tento projekt je určený pre ženy, ktoré sú v evidencii min.3 mesiace a starajú sa o dieťa do 6
rokov. Projekt je taktiež veľmi výhodný, keď nám úrad prepláca až 95 % z ceny práce.
Cez Implementačnú agentúru MPSVaR, cez projekt: Podpora a zvyšovanie kvality terénnej
sociálnej práce sa nám opäť podarilo získať dotáciu na terénnu sociálnu prácu v obci na
obdobie od 1.2.2020 – 31.12.2022.
Cez tento projekt sme zamestnali:
- Bc. Veroniku Libiakovú, ako terénnu sociálnu pracovníčku,
- Tatianu Melichovú, ako terénnu pracovníčku.
Pri tomto projekte sú obci preplácané náklady v plnej výške.
Som rád, že sa nám tak darí aj v tejto oblasti. Pomáhame tak občanom, ako aj samotnej obci pri
minimálnych nákladoch. Prakticky máme začiatok 3. mesiaca a už sme zamestnali 6
zamestnancov.
Pripravujeme ďalšie žiadosti na takto zvýhodnené zamestnávanie, nakoľko naše plány sú aj na
tento rok veľmi ambiciózne.
Kvôli administratívnej náročnosti a zložitosti tejto problematiky málokto využíva tieto
zvýhodnené programy v takom rozsahu ako my. Tu chcem vysloviť poďakovanie našej
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administratívnej a mzdovej pracovníčke Ing.A.Krajlíkovej za naozaj kvalitnú prácu, ktorú aj v
tejto oblasti vykonáva.
c) Žiadosti o dotácie:
I.Podané žiadosti :
1. Kompostáreň: tam, po všetkých dožiadačkách a kontrolách, došlo v januári k podpisu
zmluvy o poskytnutí NFP vo výške 115.150,30,-€, pri spoluúčasti obce 6.064,54,-€; celkom
121.210,84,-€.
V prvej časti nám má byť dodaná technika: traktor, štiepkovač (už dodané) a prekopávač
kompostu spolu v hodnote: 81.499,-€
V druhej časti (do konca októbra 2020): budú vykonané stavebné práce na objekte kompostárne
(39.711,84,-€).
Z pohľadu obce ide o veľmi dôležitý projekt. Jeho realizáciou vytvoríme podmienky k tomu,
aby sme znižovali objem zmesového komunálneho dopadu (biologicky rozložiteľný odpad
/BRO/ nepôjde do veľkoplošných kontajnerov a kuka nádob), ďalej ním budeme predchádzať
čiernym skládkam. V neposlednom rade zlepšíme mieru separovania odpadu v obci, nakoľko,
aj keď za dosť zložitých podmienok z pohľadu vykazovania, BRO umiestnený v
kompostovisku bude považovaný za vyseparovaný odpad.
Tým môžeme v budúcnosti dosiahnuť to, že nám neporastú náklady na komunálny odpad, ale
za určitých okolností, pri efektívnom systéme, ich môžeme dokonca aj znížiť.
Financovanie: je to formou predfinancovania a refundácie a ak to bude fungovať tak, ako to
bolo prezentované, tak by sme nemali potrebovať ani prekleňovací úver. Uvidíme. Ak by bol
potrebný, tak ho vieme získať za veľmi dobrých podmienok (ponuky SLSP a PRIMA banky).
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá je implementačnou agentúrou pre
Ministerstvo životného prostredia (MŽP), však požaduje zo strany obce zabezpečenie vo forme
blankozmenky.
Uznesenie budeme schvaľovať v bode rôzne.
---------2. Regionálny príspevok (RP) na projektovú dokumentáciu IBV (stavebné pozemky). Už
vlani sme podali žiadosť o túto dotáciu vo výške 30.000,-€. Bola nám schválená, ale do konca
februára malo dôjsť k podpisu zmluvy o dotácii – to sa však neudialo a mám obavu v súvislosti
s voľbami, či sa tak vôbec udeje.
Postup: podľa dostupných informácií, by sme teraz mali urobiť verejné obstarávanie (VO) na
dodávateľa projektovej dokumentácie (PD) na územné povolenie a stavebné povolenie – to
práve prebieha. Z ponúk vyšla predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) na sumu: 35.520,-€.
Verím, že súťažou sa zníži cena k hodnote blízkej výške dotácie. Následne by malo byť
skontrolované verejné obstarávanie a do konca mája by sme mali požiadať o platbu.
Po jej obdržaní by sa malo pristúpiť k prácam na projektovej dokumentácii a termín dodania
PD je do 31.12.2020.
---------3. Rozvoj športu 2019
Žiadosť sme podávali v marci 2019. V máji nám bolo oznámené, že nám boli schválené 2 časti
dotácie:
- na vonkajšie fitness v parku 3.000,-€ (spoluúčasť 1.000,-€);
- na rekonštrukciu detského ihriska v MŠ 8.000,-€ (spoluúčasť 1.176,-€).
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Dotácia nám bola pripísaná na účet v decembri a projekt vonkajšie fitness bol realizovaný ešte
v minulom roku.
Zmluva o dotácii bola podpísaná až v januári v tomto roku. Teraz prebieha verejné obstarávanie
na výber dodávateľa rekonštrukcie detského ihriska v MŠ a zrejme sa nám podarí dokončiť
dielo do konca apríla.
-------4. Futbalová infraštruktúra 2019
Žiadosť sme podávali v septembri 2019.
Schválená dotácia vo výške 12.000,-€, v novembri 2019.
Spoluúčasť min.4.000,-€ (v rozpočte máme sumu 4.500,-€).
Účel: rekonštrukcia šatní v areáli futbalového štadióna.
Rozpočet podľa projektu: 18.487,45,-€.
Realizácia: do 30.11.2020.
Návrh zmluvy o dotácii bol podpísaný obcou 10.1.2020.
Ďalšie kroky:
– podpis zmluvy zo strany SFZ;
– schválenie povolenia na stavebné úpravy;
– výber dodávateľa;
– realizácia;
– vyúčtovanie do 31.12.2020.
-----------5. Envirofond Energetická účinnosť budovy OcÚ:
Žiadosť bola podaná 20.12.2019 na sumu 194.448,-€, spoluúčasť 10.234,20,-€
V prípade schválenia by bola urobená nová sedlová strecha, zateplila by sa celá budova,
rekonštruovalo by sa kúrenie.
Problematickým bodom výzvy bol rozsah prenajímanej plochy, ktorý by nemal byť väčší ako
20%, resp. 20 % z časového hľadiska.
Nám to vychádzalo z pohľadu plochy takmer 40 %, ale z pohľadu času 18,81 %.
Tak sme žiadosť podali. Pri dožiadačke v januári, nám oznámili, že v našom prípade z dôvodu
typu nájomných zmlúv, keď sa prenajíma plocha, budú akceptovať len plochu nie čas. Teda za
týchto okolností sme už v žiadosti nepokračovali, lebo túto podmienku sme nesplnili. Teda túto
žiadosť môžeme považovať za neschválenú.
Vyšla však nová schéma, kde v ďalších rokoch bude možné žiadať o takúto dotáciu aj keď
prenajímame viac ako 20 % plochy , ale to bude považované za štátnu pomoc a tam nemôžeme
spolu s OPOS-om presiahnuť sumu 200.000,-€ za 3 účtovné obdobia.
Po prepočte mi to vychádza, že v ďalšom roku by sme mohli žiadať sumu cca 185.000,- Eur z
tejto schémy.
----------6. Dom smútku (DS):
a) dotácia z úradu vlády
b) regionálny príspevok z akčného plánu (RP z AP).
a) Ako viete, už v minulom roku nám bola schválená dotácia z úradu vlády na Rekonštrukciu
domu smútku vo výške 40.000,-€ (už ju máme aj na účte). Z tejto dotácie by sa mala opraviť
strecha, fasáda a urobiť prestrešenie čelnej a bočných strán.
Postup:

6

– čakali sme na prerobenie projektovej dokumentácie (chybne bol naprojektovaný urnový
háj);
– ďalej bude nasledovať vybavenie stavebného povolenia;
– verejné obstarávanie - rozpočet na tieto časti je 47.456,40,-€ verím, že súťažou znížime
cenu blízko k výške dotácie, aby sme z vlastných zdrojov nemuseli vynakladať veľa
prostriedkov.
– realizácia diela by mala prebehnúť do konca roka 2020.
b) Už vlani sme žiadali na DS o dotáciu z regionálneho príspevku vlády 20.000,-€. Aj keď
okresná rada projekt schválila, z administratívnych dôvodov - neschválenie dodatku č.3 k
Akčnému plánu rozvoja okresu vládou – žiadosť nebola vládou schválená.
Tento administratívny problém už bol odstránený a vyšla nová výzva, kde som požiadal o sumu
25.000,-€, na bezbariérový prístup, prístup k WC (schody), parkovisko, oplotenie bočnej časti
a vstupu s bránou. Rozpočet podľa projektu je na sumu 26.596,88,-€, čiže spoluúčasť by mala
byť 1.596,88,-€.
Ak by nám túto dotáciu schválili, dali by sme exteriér DS v poriadku. V ďalších obdobiach by
sme mohli robiť interiérové úpravy (rozpočet 35.016,55,-€), prípadne prístrešok na odpadové
nádoby (3.683,39,-€), alebo postupne po sekciách urnový háj (rozpočet 75.662,10,-€).
II.Pripravované žiadosti:
Amfiteáter v parku:
Výzva za MAS Malohont 7.4. mala byť vyhlásená v decembri minulého roka. Ako viete máme
tam prisľúbenú sumu cca 80.000,-€.
Je šťastím, že výzva zatiaľ nebola vyhlásená, lebo veci sa nám trochu skomplikovali. Mala by
byť vyhlásená v priebehu 1. polroka 2020.
K tým komplikáciám:
- projekt nám zasahuje aj do parciel, ktoré nám Slovenský pozemkový fond (SPF) nepredal a
tak sme museli najprv požiadať o prenájom parciel v parkoch, ktoré nám nepredali (1.914 m2),
v júli 2019. Mal som obavu, že sa nám to pri rýchlosti SPF nepodarí. Podarilo sa v decembri
(viacnásobné urgencie).
- následne, keď už bola projektová dokumentácia (PD) hotová, musel som požiadať opäť SPF
o súhlas PD pre územné konanie a tu bola tiež obava, kedy nám ho vydajú. Opäť sa to podarilo
na SPF expresne rýchlo – za 2 mesiace.
Keď som si už myslel, že sme z najhoršieho vonku, vznikol problém s Regionálny úradom
verejného zdravotníctva - RÚVZ (hygiena). Majú problém z hlučnosťou a tak nás požiadali o
dopracovanie dokumentácie, podľa ich rôznych vyhlášok. Toto sa podarilo a včera prišla ďalšia
výzva na doplnenie žiadosti o hlukovú štúdiu – do 10.dní.
Oslovil som 4 firmy, niektoré nám oznámili , že v takomto krátkom čase to nevedia vypracovať
a najlepšiu ponuku sme dostali od firmy: Inžinierske služby, s.r.o., Martin, v cene 1.056 Eur.
Dáme urobiť aj tú, ale okrem toho že to bude drahé, jej výsledok pri predpisoch v našom štáte
bude otázny.
2x som bol RÚVZ na rokovaní, ale naozaj neviem ako to dopadne.
Je možné, že kvôli RÚVZ, prídeme o náklady na projektovú dokumentáciu (3.800€ + dodatočné
náklady) a dotáciu 80.000,-€. A to nehovorím o odkupe pozemkov od SPF.
K územnému konaniu, ktoré bude v pondelok 9.3.2020 sme potrebovali 13 vyjadrení. 11 bolo
kladných. OÚŽP nás požiadalo o dopracovanie dokumentácie ku prípojkám ku kanalizáciám
(stálo to 160,-€) - už prišlo kladné stanovisko a uvidíme aké nám dá vyjadrenie RÚVZ.
Verím, že po úspešnom územnom konaní, bude nasledovať konanie stavebné.
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Sumár k žiadostiam:
Ak ste pozorne počúvali tak na tento rok už máme schválené dotácie v sume 205.150,30€.
(kompostáreň: 115.150,30,-€; detské ihrisko MŠ:8.000,-€; RP na IBV: 30.000,-€; Dom, smútku:
40.000,-€; ihrisko: 12.000,-€).
Takže zostáva ich „len“ administratívne podoťahovať, realizovať a vyúčtovať.
Tu musím pochváliť ekonómku pani Cabanovú za súčinnosť pri celej tej administrácii
súvisiacej s dotáciami, ich vyúčtovávaním a hlavne s účtovaním.
------------d) SPF – prenájom
Nájomná zmluva bola podpísaná v decembri a prenajali nám 19 parciel vo výmere 1.914 m2 za
cenu 0,03€/m2/rok. Teda ročne budeme platiť 57,42,-€. Prenájom je do roku 2034.
Nájomnú zmluvu sme dali zapísať aj do katastra, čo sa aj 3.3.2020 udialo.
Teraz máme dispozičné právo ku všetkým parkom, s výnimkou asi 5 parciel v parku pod
kostolom, kde je žijúci dedič a môže si požiadať o otvorenie dedičského konania p. Ondrej
Vargic (už som s ním o tom hovoril a keď to urobí požiadame ho o odkup).
Môžeme povedať, že naša takmer 4 ročná práca dospela do takmer úspešného konca.
------------e) Slovenská správa ciest (SSC) - delimitácia parcely – č.178/1
Pri riešení iných vecí sme zistili, že časť obecného chodníka - pri dome pána Čonku, spredu a
z boku, je vo vlastníctve SR – Slovenskej správy ciest (SSC) Bratislava.
Po telefonických rokovaniach a mailovej komunikácii, sme dospeli k dohode, že táto parcela
bude bezplatne delimitovaná do majetku obce. Jej hodnota podľa SSC je 365,20,-€. Jedná sa o
110 m2 a teda cena za m2 je určená na 3,32,-€.
Už čakáme len na doručenie podpísaného delimitačného protokolu, ktorý dáme potom zapísať
na kataster.
-------------f) Kataster - cesta na Kederke
Keď sme pri tých vysporiadavaniach, pred časom sme vykupovali pozemky pod cestou na
Kederke (Bakšovci). Kataster omylom pri zápise GP nepreviedol 2 obecné parcely z registra
E do registra C.
Po našej žiadosti o opravu tak bolo učinené. Čiže aj táto cesta je majetkovo v poriadku.
--------------g) Príprava výkupu pozemkov na ul. Nad Mlynom:
Ešte nám z pohľadu vysporiadavania obecných majetkov, okrem už spomenutých 5 parciel v
parkoch, podľa mojej vedomosti zostali ešte nevyriešené nasledovné veci:
– pešia zóna,
– cesta od p. Čipčalu po p. Bolhu,
– pozemky pod časťou multifunkčného ihriska,
– cesta na Salaš,
– cesta na ul. Nad Mlynom .
Možno sú ešte nejaké ďalšie, o ktorých neviem a časom sa objavia.
Najakútnejšou záležitosťou je cesta nad Mlynom, lebo bez jej vlastnenia, tam nemôžeme
robiť kanalizáciu, žiadať o eurofondy a ani nič na čo by sme potrebovali stavebné
povolenie.
Jedná sa o časť od Krahulcovcov po Kojnokovcov (Tanáčovcov). Je tam 70 parciel a 116
vlastníkov + správca SPF zastupuje 34 vlastníkov pri 18 parcelách.
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Pre tento rok sme vyčlenili v rozpočte na výkup pozemkov sumu 3.000€ a tak sme začali s
prácami.
Ako sme hovorili toto nie je robota na 1 rok, možno na 3-5 rokov, ale je potrebné začať a
postupne veci riešiť.
Postupnosť krokov (ak tomu dobre rozumiem) by mala byť nasledovná:
- vypracovanie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv k parcelám CKN 471/2,
471/9-70, vrátane výkupového elaborátu – to sa už udialo (927,-€);
- získať súhlas so zápisom GP so zápisom vlastníckych vzťahov z registra E do registra C ( k
tomuto potrebujeme schváliť Uznesenie v bode rôzne) od SPF a ďalších vlastníkov;
- zápis GP do katastra;
- výkup resp. delimitácia (SPF), prípadne darovanie pozemkov.
Pri žijúcich vlastníkoch z obce by to bolo riešiteľné, ale sú tam mnohí, ktorí nie sú z HZ.
Takže trpezlivo a postupne začneme s prácami. Najprv teda súhlasy so zápisom GP. Poprosil
by som pomoc stavebnej komisie a poslancov.
----------------h) Kanalizácia ul. Cintorínska
V súvislosti s dlhodobým zámerom schváleným OZ, pokračovať v budovaní kanalizácii v obci,
sme začali s prípravou odkanalizovania ul. Cintorínskej (v súvislosti s budúcou kanalizáciou
IBV).
Postupnosť:
- vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) pre územné rozhodnutie(UR);
- získanie súhlasov rôznych úradov k PD UR (14 súhlasov);
- vybavenie územného rozhodnutia – v kompetencii spoločného stavebného úradu, verejnou
vyhláškou;
- vypracovanie PD pre stavebné povolenie;
- vybavenie ďalších súhlasov – k stavebnému povoleniu;
- vybavenie stavebného povolenia – verejnou vyhláškou, v kompetencii OÚŽP (vodná stavba);
- žiadosť o dotáciu z Envirofondu 10/2020;
- v prípade schválenia: predpoklad realizácie v r.2021.
----------------i) Voľby do NR SR
Uskutočnili sa 29.2.2020, v našej obci mali hladký bezproblémový priebeh, za čo ďakujem
okrskovej volebnej komisii a zapisovateľke.
Ďakujem aj občanom za účasť, keď volebné právo využilo 66,19 % z nich, čo je viac ako
slovenský priemer.
K výsledkom:
1. Kotlebovci – ĽSNS: 101 hlasov, t.j. 22,30%;
2. SMER-SD: 97 hlasov; 21,41%;
3. OĽaNO: 90 hlasov; 19,87%;
4. SME RODINA: 42 hlasov; 9,27%;
5. SaS: 21 hlasov; 4,64 %;
6. DOBRÁ VOĽBA: 19 hlasov; 4,19 %;
7. ZA ĽUDÍ: 18 hlasov; 3,97 %;
8. PS/SPOLU: 16 hlasov; 3,53%;
9. SNS: 15 hlasov; 3,31%;
10-11. KDH a VLASŤ: po 9 hlasov; 1,98 %;
12. SĽS A.Hlinku: 5 hlasov; 1,1%;
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13. Máme toho dosť !: 4 hlasy; 0,88 %;
14. MOST-HÍD: 3 hlasy; 0,66 %;
15. Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby: 2 hlasy; 0,44
16-17. Socialisti.sk a Demokratická strana: po 1 hlase; 0,22%“.
„OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu“.

7.) Interpelácie poslancov
V tomto bode dal starosta priestor poslancom na ich interpelácie.
Miroslav Šatara, poslanec OZ - všimol som si, že do kultúrneho domu zateká pri komíne bolo by potrebné opraviť to aspoň provizórne.
Starosta – náš koordinátor Ivan Markotán sa už bol na to pozrieť. Sú tam deravé odkvapy. Kým
nie je rozhodnuté o dotácii nemôžeme do kultúrneho domu vkladať nejaké veľké investície. Po
rozhodnutí o našom odvolaní sa musíme rozhodnúť o tom ako postupovať ďalej pri tejto
budove....
---------Vladimír Ďalog, poslanec OZ – chcel by som poprosiť prítomného občana pána Pavla
Skýpalu, aby nás poinformoval o aktuálnom stave fungovania Dobrovoľného hasičského zboru
(DHZ) v H.Zalužanoch.
Starosta – odpoveď na túto požiadavku presuňme do bodu rôzne, kde to viac obsahovo patrí.
,,OZ berie na vedomie interpelácie poslancov.“

8.) Správa kontrolóra obce za rok 2019
V tomto bode hlavný kontrolór Ivan Pilčík predniesol prítomným správu kontrolóra obce
za rok 2019. Prekontrolované boli účtovné doklady, kniha faktúr, bankové doklady, pokladničná
kniha, pokladničné doklady a mzdové doklady za rok 2019. Pri kontrole neboli zistené žiadne
nedostatky, účtovníctvo obce sa vedie v zmysle platných o predpisov zákona o účtovníctve
č.431/2002 Z.z.
Potom dal starosta obce priestor na vyjadrenie prítomným poslancom.
O slovo sa nikto neprihlásil.
„OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2019 (príloha č.1)“.

9.) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 – p. Pilčík
Starosta – kontrolór je nástrojom poslancov na kontrolu činnosti obecného úradu. Oblasti,
ktoré chce kontrolovať v r.2020 vám prednesie. Teraz je tu priestor na to, aby ste prípadne
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doplnili jeho návrh plánu o oblasti, ktoré by ste chceli mať skontrolované vy. Potom odovzdal
slovo kontrolórovi obce pánovi Ivanovi Pilčíkovi.
Ivan Pilčík - predniesol prítomným plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na rok 2019 :
- kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií,
- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce,
- kontrola mzdovej agendy zamestnancov obce,
- kontrola príjmov z prenajatých priestorov,
- kontroly vykonané na základe uznesení OZ,
- vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce,
- účasť na zasadnutiach OZ,
- polročná a ročná správa o výsledkoch kontrol.
Mgr. Jana Fiľová, poslankyňa OZ – mala otázku či doklady ešte potom kontroluje aj audítor.
Starosta – účtovné doklady sú ešte kontrolované aj audítorom.
M.Šatara- kontrolór by mohol skontrolovať aj doklady OPOS-u.
Starosta – OZ môže požiadať kontrolóra obce o skontrolovanie účtovných dokladov OPOS-u.
„OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 a
zároveň poveruje hlavného kontrolóra k výkonu kontroly podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti (príloha č.2)“.

10.) Informácia o plnení rozpočtu za rok 2019- p. Cabanová
Starosta odovzdal slovo ekonómke obce pani M.Cabanovej.
M.Cabanová – podala informáciu o plnení rozpočtu za rok 2019:
„Celkové príjmy rozpočtu: 966.744,27 €
Výdavky: 892.438,28 €.
Rozdiel prebytok: + 74.305,99 €
Príjmy rozpočtu za rok 2019 boli plnené na 100,10%.
Výdavky rozpočtu boli čerpané na 92,43%.
Treba podotknúť, že tento prebytok nevstupuje celý do rezervného fondu nakoľko sú v ňom
zahrnuté cudzie zdroje ako napríklad nespotrebované dotácie, prostriedky školskej jedálne,
sociálny fond. Čo určite poníži prebytok je tam aj prenesená dotácia z roku 2019 vo výške
40.000,- € na DS, 8.000,- € na detské ihrisko v MŠ, nespotrebovaná dotácia na stravu 1.444,80,€, čiže celkový prebytok sa bude pohybovať vo výške cca 24.861,19 €. Konečný prebytok
hospodárenia za rok 2019 budeme prerokovávať na ďalšom OZ, kde budete schvaľovať
záverečný účet obce, v ktorom bude podrobný rozpis rozpočtu a skutočný prebytok.
Ešte, by som mohla podotknúť, že v roku 2019 sme dostali dotácie: na kanalizáciu ul.Nová
190.000,- Eur.
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Fitnes v parku 3.000,- €, DI v MŠ 8.000,- € táto dotácia je prenesená do roku 2020, 40.000,- €
na rekonštrukciu DS – tiež sa prenáša do roku 2020, z PPA nám vyplatili dotáciu na
rekonštrukciu MK vo výške 99.183,01 €, ktorú sme následne použili na vykrytie krátkodobého
úveru, ktorý bol potrebný na prefinancovanie projektu rekonštrukcia miestnych komunikácii“.
Starosta obce dal priestor poslancom na ich otázky a vyjadrenia.
Nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil o slovo.
„OZ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za rok 2019.“

11.) Zhodnotenie roku 2019.
Starosta zhodnotil činnosť obce v roku 2019:
„Z vlastných zdrojov:
– sme zrekonštruovali vnútorné priestory OcÚ – chodby, čakárne.
– v ZŠ položili nové podlahy v 2 triedach, vymaľovali sme ich. Zakúpili nové 4 počítače,
stoly, lavice.
– Pre ŠKD sme kúpili novú nábytkovú zostavu.
– Vybudovali sme 21 nových kanalizačných prípojok na ul. Novej.
– Opravili sme prístrešky na šťavici a na studni v parku.
– Komplexne sme opravili chodník na ul. Novej.
– Začali sme s prípravnými prácami na budovanie nových 30 stavebných pozemkovdlhodobá záležitosť.
– pokračovali sme aj vo vysporiadavaní pozemkov v parkoch, kde sa nám už podarilo
odkúpiť od SPF podstatnú časť a zvyšné prenajať.
Využité zdroje: /nezapočítavame schválené, ale len využité dotácie/
1.Obec:
a) Z investičných dotácií štátu sa nám podarilo získať a využiť zdroje na 1 veľký projekt :
- na kanalizáciu na Novej ulici sme získali dotáciu vo výške 190.000,-€.
+ menšie dotácie:
- vonkajšie fitness v parku – 3.000,- €
- hasiči 1.400,-€;
- na slávnosti 1.000,-€
----------------------------------------Dotácie za obec spolu: 195.400,- €
b) Dotácie na zamestnávanie:
– cez UPSVaR - 12 zamestnancov – 48.561,49,-€
– terénna soc. práca – 19.168,48,- €
---------------------------------------------------------------Dotácie na zamestnávanie za obec spolu: 67.729,97€
Spolu na zamestnávanie a investície obec: 263.129,97,- €
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2. OPOS:
a) Na investície: 133.427,-€
z toho:
- vybavenie (miešačka, vibračné dosky, cestná rezačka, lešenie, búracie kladív) - 10.301,-€;
- čelný nakladač s príslušenstvom(búracie kladivo, zametacie zariadenie, podkop, radlica na
sneh, paletizačné vidly) – 65.526,-€
- nákladné auto - 57.600,-€
b) na Zamestnávanie:
- cez regionálny príspevok: 13.804,44,- €
- cez UPSVaR:
17.636,01,- €
Dotácie na zamestnávanie za OPOS spolu: 31.440,45,- €
Spolu na zamestnávanie a investície OPOS: 164.867,45,- €
3.Dotácie spolu obec + OPOS
Investície: 195.400 + 133.427 = 328.827,- €
Zamestnávanie: 67.729,97 + 31.440,45 =99.170,42,- €
Dotácie na zamestnávanie a investície spolu za OPOS a Obec: 427.997,47,- Eur.
Som naozaj rád, že pokračujeme v nastúpenom trende a darí sa nám získavať dotácie na
významný rozvoj obce.
Za čo ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomuto nespornému úspechu“.
Mgr.Jana Fiľová – mala otázku či UPSVaR platí refundácie miezd.
M.Cabanová – áno platia pravidelne po zaslaní žiadostí o refundáciu.
„OZ berie na vedomie zhodnotenie roku 2019.“

12.) Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2020.
Starosta - ako som vás informoval v predchádzajúcej časti vznikajú nám dodatočné náklady v
súvislosti s požiadavkami orgánov, ktoré sa vyjadrujú k projektovej dokumentácii k amfiteátru.
- SPP - za vyjadrenie 120,-€;
- hluková štúdia – 1200,- € (s rezervou);
- prerobenie projektu zdravotechniky – 160,-€.
Spolu: 1480,-€
Toto by sme mali upraviť v rozpočte RO č.1/2020
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M.Cabanová- prečítala návrh RO č.1/2020:
Zvýšenie príjmov v položke :
454001 kód zdroja 46 Výdavky k projektu ,,Amfiteáter“

1480,- Eur

Celkové zvýšenie príjmov :

1480,- Eur

Zvýšenie výdavkov :
Funkčná klasifikácia : 01.1.1. kód zdroja 46
Základná kategória 700

1480,- Eur

Celkové zvýšenie výdavkov :

1480,- Eur

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 rozpočtové opatrenie č.1/2020 podľa predloženého návrhu.“ (príloha č.3)
--------------Starosta - ešte potrebujeme schváliť čerpanie rezervného fondu, pretože túto vec už máme v
rozpočte tak na strane príjmov ako aj na strane výdavkov, len potrebujeme schváliť čerpanie z
rezervného fondu.
Prostriedky rezervného fondu musíme schvaľovať postupne a jednotlivo, tak ako sa skutočne
čerpajú teda v časovej a vecnej súvislosti.
Ide o nasledovné čerpanie:
Spoluúčasť na projekte „Kompostáreň“ vo výške 6.100,- €
Spoluúčasť na projekte detské ihrisko v MŠ vo výške 1.200,- €
Spoluúčasť na projekte TJ 4.500,- €
Výdavky projekt „Amfiteáter“
/hluková štúdia, vyjadrenia, PD zdravotechnika/ 1480,-€
--------------------------------------------------------------------Spolu : 13.280,- Eur
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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 čerpanie rezervného fondu na spoluúčasť obce pri financovaní projektov v
celkovej výške: 13.280,- € nasledovne:
- spoluúčasť na projekte „Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany“ - vo výške 6.100,- €;
- spoluúčasť na projekte “ Rekonštrukcia detského ihriska v MŠ vo výške 1.200,- €
- Spoluúčasť na projekte: „Rekonštrukcia šatní v areáli futbalového štadióna “ vo výške
4.500,- €.
- Výdavky projekt „Amfiteáter“ 1.480,-€ “

13.) Prerokovanie žiadostí.
„1. Žiadosť p. Romana Škorňu o prenájom nebytového priestoru - telocvične.
V pivničných priestoroch obecného úradu sa nachádza telocvičňa, ktorú niekedy používali
miestne ženy na ZUMBU, občasne aj Hrnčiarka, masáže, ale predovšetkým tzv. klub bojových
umení.
Tento klub bol vedený nebohým p. Ing. Milanom Škorňom a podarilo sa mu vychovať
špičkového kick-boxera Vladimíra Konského ml.
Mal niekoľko cvičencov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, ako aj z obce.
Po jeho úmrtí cvičenci pokračovali v týchto priestoroch v tréningoch, pričom aktuálne tam cvičí
6-8 cvičencov, ale z obce je tam asi len jeden.
Oni si uvedomujú, že bezplatné užívanie týchto priestorov sme povolili hlavne kvôli p. M.
Škorňovi. Už po jeho pohrebe ma oslovili, či im túto miestnosť ponecháme a ja som im povedal,
že zrejme áno, ale je to v kompetencii OZ a že tam bude potrebné niečo platiť.
Miestnosť, ktorá má 98,10 m2, chcú využívať 2x po 1,5 hodine týždenne. Mesačne teda celkom
12 hodín.
Naše náklady sú tam v podstate len na elektrinu, kúrenie je tam len prechádzajúcimi rúrami a
vodu používajú len na stieranie podlahy.
Z našich rokovaní vznikol návrh na mesačný nájom vo výške 60,-€ t.j 5€/hodinu. Chceli by to
na dobu neurčitú“.
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Vladimír Ďalog- nevyužívame tieto priestory - myslím si, že ich môžeme prenajať.
Ing. Andrea Kováčová, poslankyňa OZ – mňa tiež oslovil jeden pán, ktorý tam chodí cvičiť
– tiež si myslím, že tento priestor je najlepší na cvičenie, aspoň sa využije.
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 prenájom nebytových priestorov – telocvične, v budove obecného úradu, na
prízemnom podlaží - Romanovi Škorňovi, bytom Sušany č.5, na športovú činnosť, na dobu
neurčitú, v rozsahu 12 hodín mesačne za cenu 60,-€/mesiac“.
----------------2. Žiadosť o spolufinancovanie centier voľného času v meste Prešov na rok 2020:
Ide už o klasickú žiadosť o finančnú podporu záujmového vzdelávania detí do 15 rokov s
trvalým bydliskom v obci. CVČ Prešov navštevuje dieťa s TP v obci Alexandra Galajdová
(H.Zalužany č.270).
Na tieto účely poskytuje finančné prostriedky štát ako súčasť podielových daní. V tomto roku
je to pre našu obec 108,34,-€ na dieťa do 15 rokov s trvalým pobytom v obci.
Na rozdelenie týchto prostriedkov sme v r.2015 prijali pravidlá pre rozdeľovanie dotácie a to
pre :
Záujmové útvary z obce HZ (ZŠ, MŠ, Hrnčiarka, TJ a iné) – 66 % z dotácie na financovanie
záujmových aktivít detí a mládeže určenej pre jednu osobu (ďalej len dotácia),
- záujmové útvary mimo obce a CVČ – 33 % dotácie,
- v prípade viac ako jednej požiadavky na čerpanie dotácie pre konkrétne dieťa, o pomere
rozdelenia dotácie rozhoduje starosta obce, v maximálnej výške 66%.
- zvyšok dotácie v predmetný rok, po odpočítaní dotácie pre záujmové útvary a CVČ, bude
využitý na zabezpečenie a vytváranie podmienok pre pohybovú, športovú kultúrnu a
spoločenskú činnosť detí organizovanú v obci Hrnčiarske Zalužany,
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- OZ má právo rozhodnúť v konkrétnom roku aj o neposkytnutí dotácie pre žiadateľov a celú
sumu použiť na zabezpečenie a vytváranie podmienok pre pohybovú, športovú, kultúrnu a
spoločenskú činnosť detí organizovanú v obci Hrnčiarske Zalužany.
Tieto pravidlá sa nám osvedčili – samozrejme ak chcete môžeme to zmeniť.
Podľa týchto pravidiel by na žiadateľa, ktorý má sídlo mimo obce HZ pripadalo 33% z uvedenej
čiastky teda: 35,75,-€.
Nikto z poslancov nemal k žiadosti žiadne otázky ani pripomienky.
Hlasovanie:
Poslanec/hlasovanie
Za:
Proti: Zdržal sa:
Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a
mládeže s trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre CVČ v meste Prešov na rok 2020
vo výške 35,75 € na žiaka.“
-------------3. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi biskupstvo Spišské podhradie o poskytnutie
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie.
Obdobná žiadosť CVČ v ZŠ v Smižanoch (Biskupstvo je zriaďovateľ) navštevujú 2 deti s TP
v obci Ema Markotánová (HZ 313) a Bruno Markotán (HZ 313) – vnúčence pána Jána
Markotána ( H.Zalužany č.313).
Hlasovanie:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Slížik neprítomný
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Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

,,,OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a
mládeže s trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre Rímskokatolícku cirkev
biskupstvo Spišské Podhradie na rok 2020 vo výške 35,75,- € na žiaka, t.j. celkom za dvoch
žiakov 71,50,- € “.
-------------------4. Žiadosť FS Hrnčiarka o zvýšenie dotácie na usporiadanie slávnostnej akadémie pri
príležitosti 20. výročia založenia
Starosta – z môjho pohľadu ide o významné výročie, ktoré chcú dôstojne osláviť a aj týmto
podujatím zviditeľniť obec. Môj názor je, že by sme mali túto žiadosť schváliť.
Máme tu vedúcu súboru, p. Mgr.Elenu Sélešovú, ktorú poprosím o priame prezentovanie
žiadosti.
Mgr.E.Sélešová, vedúca FS Hrnčiarka – „súbor Hrnčiarka bude sláviť 20.výročie vzniku.
Chceli by sme urobiť takú slávnostnú akadémiu. Toto výročie bude presne 19.5.2020. Chceli
by sme urobiť 1,5 hodinový reprezentačný program. Pozvať starostov z okolitých obcí, naše
OZ, starostu našej obce, prednostu okresu Poltár, riaditeľku Novohradského osvetového
strediska pani Ambrušovú, doterajších členov súboru a podobne. Máme aj zarobené peniaze
odložené na túto akciu. Chcela by som požiadať OZ o navýšenie dotácie obce o 300 Eur na túto
akciu. Celkové náklady na túto akciu budú dosť veľké – catering, kvetinové dary a podobne.
Akcia by mala byť reprezentačná aj pre obec,20.rokov fungovania je úctyhodné. Týmto by som
vás chcela poprosiť o podporenie tejto akcie“.
Starosta – aký by bol celkový rozpočet na túto akciu ?
E.Sélešová – cca 1.500,- Eur, teda obec by prispela cca 20 %.
Ondrej Melich, poslanec OZ – myslím, že vedeli o tejto akcii keď žiadali o dotáciu na rok
2020, keď sme vlani schvaľovali rozpočet. Mali vtedy žiadať vyššiu dotáciu.
Miroslav Šatara – je to prezentácia obce. Je potrebné takého veci podporovať. Pre obec je
300,- Eur zvládnuteľných.
Ing.AndreaKováčová- súhlasím s M.Šatarom – treba ich podporiť. Robia to amatérsky, pre
občanov, na úkor svojho voľného času.
Vladimír Ďalog – môj názor je niekde medzi názorom p. Melicha a p. Šataru. Osláviť výročie
treba, možno inou formou, ale netreba to zase preháňať.
Mgr.Jana Fiľová – keď niekto robí v niečom 20 rokov, snaží sa – treba ich podporiť.
Ing. Radovan Vagic, poslanec OZ – v obci je potrebné zachovať tradície. Ak o tom bude aj
článok v novinách, obec sa zviditeľní.
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Mgr.E.Sélešová – myslím si, že nestojíme na jednom mieste. Keď si pozriete kroniku kde sa
vystupovalo pred 15-timi, 10-timi rokmi a kde dnes. Keby niekto s nami fungoval, vedel by čo
všetko tomu musíme obetovať. Snažíme sa kultúru v obci udržiavať.
Hlasovanie:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Proti:

Zdržal sa:
/

Vladimír Ďalog
Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/
/

Ondrej Melich
Miroslav Slížik
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

4

1

1

,,,OZ schvaľuje zvýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre FS Hrnčiarka o sumu 300,Eur, na účel: usporiadanie slávnostnej akadémie pri príležitosti 20. výročia vzniku súboru.“

14.) Rôzne:
Starosta – „bude toho opäť viac: v prvej časti by sme mali schváliť uznesenia (ak budete
súhlasiť), o ktorých som vás informoval v predchádzajúcej časti, v druhom bloku by sme sa
mali vrátiť k vašim požiadavkám z minulého zasadnutia OZ a v poslednej časti by sme mali
prerokovať možnosť zapojenia sa do ďalšej zaujímavej výzvy.
1. Kompostáreň – zábezpeka pre MŽP/ implementačnú agentúru.
Keďže forma financovanie pri tomto projekte je predfinancovanie resp. refundácia, môže
vzniknúť poskytovateľovi voči obci pohľadávka, ktorú chcú mať zabezpečenú.
Vybrali sme najlacnejšiu možnosť vo forme blankozmenky, ktorá by mala byť vystavená pre
MŽP, v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP).
Pre vysvetlenie: keby sme chceli ručiť iným majetkom potrebovali by sme znalecký posudok a
hodnota tohto majetku by musela niekoľkonásobne prevyšovať možnú pohľadávku.
Ručenie blankzmenkou býva doplnené dohodou o udelení vyplňovacieho práva, kde sú presne
určené podmienky, kedy a v akej výške je možné blankozmenku vyplniť a použiť na vymáhanie
pohľadávky. Je to pre veriteľa jednoduchšie, lebo zmenkový súd je rýchlejší ako obchodné
súdy. A aj pre nás, lebo nemusíme vypracovávať znalecké posudky a mať ďalšie náklady na
zápis záložného práva“.
Zapisovateľka Ing.A.Krajlíková prečítala návrh uznesenia.
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Nikto z poslancov nemal žiadne otázky ani pripomienky.
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 súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/24, zo dňa 23.01.2020 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“)
a článkom 13 ods. 1 „Zabezpečenie pohľadávky, poistenie majetku a zmluvné pokuty“,
prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie
vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava. IČO:42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská
agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO : 00 626 031,
poštová adresa – Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2,
841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom „Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany“, Kód
projektu: 310011T933“.
------------2. Cesta Nad Mlynom – rozhodnutie o vysporiadaní
„Pri vybavovaní prevodov pod touto cestou budeme potrebovať uznesenie OZ o schválení
výkupu týchto pozemkov pod ňou.
Toto uznesenie budeme potrebovať minimálne pre SPF, pri žiadosti o súhlas so zápisom GP,
resp. pri výkupoch“.
Starosta prečítal návrh uznesenia.
Ing.Andrea Kováčová – je potrebné napísať všetky parcely.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie
Vladimír Ďalog

Za:

Proti: Zdržal sa:

/
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Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

,, OZ schvaľuje výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou, parc. registra C KN p. č.
471/2; 471/9-70; v lokalite Nad Mlynom, do vlastníctva obce Hrnčiarske Zalužany, podľa
geometrického plánu číslo 48109622-10/2020.
Ide o verejnú asfaltovú komunikáciu, ktorú využívajú obyvatelia obce a vlastníci pozemkov
susediacich s komunikáciou, na ktorých majú postavené rodinné domy. Správcom
komunikácie je obec Hrnčiarske Zalužany“.
------------3. Informácia o daňových pohľadávkach obce
Starosta - na minulom OZ ste mali požiadavku na informáciu o stave daňových pohľadávok
obce. Správu vám podá p. Ing. Krajlíková.
Ing.A.Krajlíková- podala informáciu o stave daňových pohľadávok na dani z nehnuteľností,
poplatok za komunálny odpad a dani za psa k 31.12.2019 a k dnešnému dňu. U fyzickej osoby
je možné zverejniť neplatičov ak výška nedoplatkov presiahla 160,-Eur a u právnických osôb
ak výška nedoplatkov presiahla 1600,- Eur - v zmysle daňového zákona. Prehľad nedoplatkov
tvorí prílohu tejto zápisnice (príloha č.4).
Daňová exekúcia sa vykonáva nasledovnými spôsobmi :
1/ zrážkami zo mzdy a z iných príjmov /z dôchodku a pod./,
2/ prikázaním pohľadávky - napr. z účtu daňového dlžníka vedeného v banke, prikázanie
pohľadávky poddlžníkovi, ktorý dlhuje daňovému dlžníkovi a pod.,
3/ predajom hnuteľných vecí
4/ odobratím peňazí v hotovosti a iných vecí pri ktorých nedochádza k predaju,
5/ predajom cenných papierov,
6/ predajom nehnuteľností,
7/ predajom podniku alebo jeho časti,
8/ postihom majetkového práva spojeného s podielom spoločníka spoločnosti s ručením
obmedzeným,
9/ zadržaním vodičského preukazu.
10/zabezpečenie daňového nedoplatku formou záložného práva na majetok vo vlastníctve
daňového dlžníka“.
Starosta- požiadal poslancov, aby navrhli riešenie akým spôsobom by chceli tieto pohľadávky
vymáhať.
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Ondrej Melich- navrhujem poslať všetkým výzvy na zaplatenie a kto nezaplatí dať ho na
exekučné konanie.
Starosta – čo sa týka PD vždy s platením meškali. Snažil som sa dohodnúť s pánom predsedom
na splátkovom kalendári, ale neúspešne. Platobná agentúra im vraj dlží a nie sú schopní
zaplatiťdane, kým im PPA nevyplatí dotácie.
Starosta – navrhujem nasledovný postup pri vymáhaní daňových pohľadávok:
Všetkým dlžníkom na daniach z nehnuteľností, dani za psa a miestnom poplatku za komunálne
odpady zaslať výzvu na zaplatenie. Po nezaplatení v splatnosti výzvy pri dlžobách vyšších ako
150,- Eur obec rozhodne o spôsobe daňovej exekúcie:
1/ zrážkami zo mzdy a z iných príjmov /z dôchodku a pod./,
2/ prikázaním pohľadávky - napr. z účtu daňového dlžníka vedeného v banke, prikázanie
pohľadávky poddlžníkovi, ktorý dlhuje daňovému dlžníkovi a pod.,
3/ zadržaním vodičského preukazu
4/ predajom hnuteľných vecí.
Vo vybraných prípadoch vykonať zabezpečenie daňového nedoplatku formou záložného práva
na majetok vo vlastníctve daňového dlžníka.
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 berie na vedomie informáciu o daňových pohľadávkach obce a odporúča obecnému
úradu:
Všetkým dlžníkom na daniach z nehnuteľností, dani za psa a miestnom poplatku za
komunálne odpady zaslať výzvu na zaplatenie. Po nezaplatení v splatnosti výzvy, pri dlžobách
vyšších ako 150,- Eur obec rozhodne o spôsobe daňovej exekúcie:
1/ zrážkami zo mzdy a z iných príjmov /z dôchodku a pod./,
2/ prikázaním pohľadávky - napr. z účtu daňového dlžníka vedeného v banke, prikázanie
pohľadávky poddlžníkovi, ktorý dlhuje daňovému dlžníkovi a pod.,
3/ zadržaním vodičského preukazu
4/ predajom hnuteľných vecí.
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Vo vybraných prípadoch vykonať zabezpečenie daňového nedoplatku formou záložného
práva na majetok vo vlastníctve daňového dlžníka.“
--------------4. Informácia o obecnej spotrebe energii
Taktiež na minulom OZ poslanec V.Ďalog vyslovil potrebu poskytnutia informácie o spotrebách
energii v obci, v záujme zistenia efektivity energetických úspor súvisiacich s opatreniami obce
k zníženiu energetickej náročnosti budov. Tabuľky s časovými radmi sme vám poslali.
Plyn: v kwh porovnaní rokov 2010 a 2019 sme dosiahli 40 % nú úsporu – čo je výsledok tých
našich investícii do energetických úspor. Nevykurujeme ovzdušie .
Elektrina: tam ide o mierny nárast, v dôsledku do vybavovania jednotlivých objektov potrebnou
elektronikou (ŽS – počítače, interaktívne tabule; obec-elektrické náradie, klíma, počítače, rast
počtu pracovísk.)
Osvetlenie: tam sme zhruba na úrovni rokov 2010 a 2011, ale si treba uvedomiť, že tu bol
hlavný cieľ optimalizácia - svetlo na každom stĺpe. A keďže sme zdvojnásobili počet svietidiel
pri rovnakej spotrebe ide o cca 50% - nú úsporu“.
Vladimír Ďalog – hlavne na plyne vidieť výrazný rozdiel v spotrebe medzi rokmi 2010 a 2019.
Zníženie spotreby je výrazné a investície smerujúce do zníženia energetickej náročnosti budov
majú svoj efekt.
„ OZ berie na vedomie informáciu o obecnej spotrebe energii za roky 2010-2019.“
-----------------5. Zberný dvor
„Pred nejakým časom sme schvaľovali 2 žiadosti o dotáciu z MŽP – jedna bola na
kompostáreň, druhá na zberný dvor.
Súbežne prebiehali stavebné konania na obidva projekty. S tým, že k obidvom dávali námietky
susedia. Za týchto okolností by sme nestihli vybaviť ani jedno stavebné povolenie a dotáciu by
sme nedostali. Dotyční mali v zásade výhrady k zbernému dvoru, ktorý mal susediť s ich
„garážou“, ale namietali obidva projekty. Tak sme sa s nimi dohodli, že zberný dvor zastavíme,
ak nebudú namietať kompostáreň. Tak sa aj udialo a kompostáreň máme schválenú.
Teraz je možnosť nového projektu na zberný dvor, s tým že by sme zmenili miesto a navrhli by
sme ho vedľa kompostárne. Náklady na projektovú dokumentáciu by boli 1.500,-€ a na verejné
obstarávanie 1.000,-€ (to asi v r.2021). So spoluúčasťou 5 %, odhadom 15-20.000,-€, ale až v
ďalšom roku – čo by mohlo byť zvládnuteľné.
Čo by sme mohli získať: v prvom rade garážové miesta pre existujúcu techniku (traktor,
štiepkovač, prekopávač kompostu), prípadnú novú techniku (vlečka, nosič kontajnerov, JCB),
prístrešky pre drvič stavebného odpadu, veľkoplošné kontajnery (na veľkoplošný odpad +
spracovaný, textil, prípadne sklo, plasty a pod.) veľkoplošné kontajnery na: stavebný odpad,
spracovaný stavebný odpad. Okrem toho by sme mohli vyriešiť aj stojiská na 110 litrové
nádoby na separovaný zber. Toto všetko hovorím samozrejme hypoteticky – ako optimálny
stav, lebo sú tam určité limity podľa počtu obyvateľov, objemu odpadu. To by sme doladili“.
Miroslav Šatara – tá technika potrebuje garáže a keď máme takú možnosť. Zberný dvor by
mohli využívať na vývoz vybraných odpadov aj susedné obce?
Starosta – iné obce to nemôžu využívať je to len pre našu obec.
Ing. Radovan Vargic – ak je takáto možnosť treba to využiť.
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Ondrej Melich – ja som tiež za.
Vladimír Ďalog – chceme tam síce tie nové stavebné pozemky, ale keď sa okolie kompostárne
a zberného dvora upraví napríklad betónovým plotom tak to bude v poriadku.
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 zámer prípravy projektu a podania žiadosti o NFP, na projekt „ Zberný dvor
v obci Hrnčiarske Zalužany“.

15.) Diskusia
V tomto bode dal starosta priestor prítomným na ich príspevky do diskusie.
Pavol Skýpala, občan – podal informáciu o aktuálnej činnosti DHZ. Najbližšie bude okresná
súťaž, na ktorej sa zúčastníme. O týždeň budeme mať výročnú schôdzu. Neviem či dostaneme
hasičské auto - ak by nám neprišlo chceli by sme si kúpiť nejaké auto. Dostávame dotáciu vo
výške 1.400,-Eur. Skladáme sa aj členským príspevkom. Náš DHZ má 21 členov.
Starosta – stretávate sa aj mimo súťaží?
P.Skýpala – robíme aj stavanie a rúcanie mája. Ak by nás požiadala B.Bystrica tak sa musíme
minimálne traja členovia zísť.

16.) 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:
5.6.2020, resp. podľa potreby.
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Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková
Overovatelia :
Mgr.Jana Fiľová
Miroslav Šatara

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany
Uznesenie

č. 1/ 2020 ( 8/2018 -2022)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa
6.3.2020 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2019.
Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
Interpelácie poslancov.
Správu hlavného kontrolóra obce za rok 2019 (príloha č.1).
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 a zároveň
poveruje hlavného kontrolóra k výkonu kontroly podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti (príloha č.2).
Informáciu o plnení rozpočtu za rok 2019.
Zhodnotenie roku 2019
Informáciu o daňových pohľadávkach obce.
Informáciu o obecnej spotrebe energií za roky 2010-2019.

B/ Schvaľuje :
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Dátum: ..................................

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

2. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2020 podľa predloženého návrhu.“ (príloha č.3)
Dátum: ..................................

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

3. Schvaľuje čerpanie rezervného fondu na spoluúčasť obce pri financovaní projektov v
celkovej výške: 13.280,- € nasledovne:
- spoluúčasť na projekte „Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany“ - vo výške
6.100,- €;
- spoluúčasť na projekte “ Rekonštrukcia detského ihriska v MŠ vo výške 1.200,- €.
- Spoluúčasť na projekte: „Rekonštrukcia šatní v areáli futbalového štadióna “ vo výške
4.500,- €.
- Výdavky projekt „Amfiteáter“ 1.480,-€.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................
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4. Prenájom nebytových priestorov – telocvične, v budove obecného úradu, na prízemnom
podlaží - Romanovi Škorňovi, bytom Sušany č.5, na športovú činnosť, na dobu
neurčitú, v rozsahu 12 hodín mesačne za cenu 60,-€/mesiac.
Dátum: ..................................

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

5. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a mládeže s
trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre CVČ v meste Prešov na rok 2020 vo
výške 35,75 € na žiaka.
Dátum: ..................................

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

6. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a mládeže s
trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre Rímskokatolícku cirkev biskupstvo
Spišské Podhradie na rok 2020 vo výške 35,75,- € na žiaka, t.j. celkom za dvoch žiakov
71,50,- €.
Dátum: ..................................

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

7. Zvýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre FS Hrnčiarka o sumu 300,-Eur, na
účel: usporiadanie slávnostnej akadémie pri príležitosti 20. výročia vzniku súboru.
Dátum: ..................................

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

8. V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1SC111-2017-32/24, zo dňa 23.01.2020 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a
článkom 13 ods. 1 „Zabezpečenie pohľadávky, poistenie majetku a zmluvné pokuty“,
prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej
pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej
blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo
životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. IČO :42 181 810 (ďalej
len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského
28, 975 90 Banská Bystrica, IČO : 00 626 031, poštová adresa – Slovenská agentúra
životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt
s názvom „Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany“, Kód projektu: 310011T933.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................
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9. Výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou, parc. registra C KN p. č. 471/2; 471/970, v lokalite Nad Mlynom, do vlastníctva obce Hrnčiarske Zalužany, podľa
geometrického plánu číslo 48109622-10/2020.
Ide o verejnú asfaltovú komunikáciu, ktorú využívajú obyvatelia obce a vlastníci
pozemkov susediacich s komunikáciou, na ktorých majú postavené rodinné domy.
Správcom komunikácie je obec Hrnčiarske Zalužany.
Dátum: ..................................

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

10. Zámer prípravy projektu a podania žiadosti o NFP, na projekt „ Zberný dvor v obci
Hrnčiarske Zalužany“.
Dátum: ..................................

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

C/ Odporúča
1.) Odporúča obecnému úradu:
Všetkým dlžníkom na daniach z nehnuteľností, dani za psa a miestnom poplatku za
komunálne odpady zaslať výzvu na zaplatenie. Po nezaplatení v splatnosti výzvy, pri
dlžobách vyšších ako 150,- Eur obec rozhodne o spôsobe daňovej exekúcie:
1/ zrážkami zo mzdy a z iných príjmov /z dôchodku a pod./,
2/ prikázaním pohľadávky - napr. z účtu daňového dlžníka vedeného v banke, prikázanie
pohľadávky poddlžníkovi, ktorý dlhuje daňovému dlžníkovi a pod.,
3/ zadržaním vodičského preukazu,
4/ predajom hnuteľných vecí.
Vo vybraných prípadoch vykonať zabezpečenie daňového nedoplatku formou
záložného práva na majetok vo vlastníctve daňového dlžníka.

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

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

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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