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              Obec Hrnčiarske Zalužany 

         Z Á P I S N I C A  2/2020 (9/2018-2022) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  5.6.2020 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. 

 

Poslanci: 
Vladimír Ďalog, 

Mgr.Jana Fiľová, 

Ing.Andrea Kováčová, 

Ondrej Melich, 

Miroslav Šatara, 

Ing. Radovan Vargic. 

 

Ospravedlnení: 

Miroslav Slížik, 

Ivan Pilčík, kontrolór obce. 

 

Hostia: 

Ing. Peter Košťálik,  

Branislav Nociar ml. 

 

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. 

 

Ing. Branislav Nociar, starosta obce, určil: 

Za zapisovateľku: pracovníčku OcÚ p. Ing. Agátu Krajlíkovú. 

Za overovateľov: p.Ing.Radovana Vargica a p. Ondreja Melicha. 

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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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 6.3.2020. 

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

7.  Interpelácie poslancov. 

8.  Stanovisko  hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Hrnčiarske  

     Zalužany za rok 2019. 

9.  Schválenie  záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce Hrnčiarske 

     Zalužany za rok 2019. 

10. Schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2020. 

11. Schválenie čerpania rezervného fondu. 

12. Schválenie VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany. 

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:    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 program zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.“ 
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5.)  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa 6.3.2020 

 
„Bod B/2 - schválené Rozpočtové opatrenie č. 1/2020  - týkajúce sa úpravy rozpočtu o sumu 

1.480,-€, na nepredpokladané výdavky súvisiace s projektom amfiteátra (hluková štúdia, 

poplatok SPP, prerobenie projektu zdravotechniky) - RO bolo zapracované do rozpočtu. 

Hluková štúdia nakoniec stála 1.056,-€, poplatok SPP 120,-€  a projekt  zdravotechniky 165,-

€. Celkom: 1.341,-€ (úspora 140,-€).       

 

Bod B/3 – schválené  čerpanie rezervného fondu (13.280,-€ - na kompostáreň, detské ihrisko v 

MŠ, šatne ihrisko a amfiteáter). Zatiaľ sa vyčerpalo na amfiteáter – 1.341,-€; DI MŠ 991,59€ 

(malo byť 1.200,-€ - úspora 208,-€), na kompostáreň zatiaľ na  traktor, štiepkovač (3.054,95€), 

teraz by malo  nasledovať  čerpanie na prekopávač kompostu (1.020,-€), nakoniec    čerpanie 

na stavebné práce, kde bola vysúťažená nižšia suma ako bola rozpočtovaná (38.401,63,- € – 

prebieha kontrola VO, spoluúčasť 1.920,08,- €) a celková suma spoluúčasti by mala činiť 

5.996,08,-€ (úspora 105,-€). 

Naopak pri projekte rekonštrukcie šatní bola vysúťažená vyššia suma ako sme odhadovali 

(rozpočet 18.487,45 €; odhad bol 16.500,-€, vysúťažené: 17.026,50,- €) – teda o sumu 526,50€ 

musíme zvýšiť rozpočet na túto investíciu – viac v ďalších bodoch.       

 

Bod B/4 – schválený 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 – vzhľadom ku opatreniam 

súvisiacim s koranavírusom boli vnútorné telocvične zavreté a teda  k podpisu zmluvy 

nedošlo a včera sa rozhodli, že nebudú pokračovať v cvičení a odovzdali nám priestory. 
 

Bod B/7 - schválené zvýšenie dotácie pre FS Hrnčiarka o sumu 300,-€, na  usporiadanie 

slávnostnej akadémie pri príležitosti 20. výročia vzniku súboru – bolo to ešte pred krízou. 

Podujatie sa neuskutočnilo (malo byť v máji) a zrejme k tomuto navýšeniu dotácie 

nedôjde  - viac v ďalších bodoch. 

 

Bod B/8 -  schválenie ručenie blankozmenkou za prípadnú pohľadávku pre MŽP (v zastúpení 

SAŽP) v súvislosti s projektom kompostárne – oznámené SAŽP a blankozmenka bola 

podpísaná. 

 

Bod B/9 -  schválený výkup pozemkov pod cestou Nad Mlynom – k výkupu v tomto roku 

zrejme nedôjde  - viac v ďalších bodoch. 

 

Bod B/10 –  schválený zámer prípravy a podania žiadosti na projekt zberný dvor -  na projekte 

pracujeme  - viac v ďalších bodoch. 

 

Bod C/1 – odporučenie exekúcii pri  daňových pohľadávkach obce nad 150,-€ - v súvislosti s 

koronakrízou došlo k ochrane veriteľov pred exekúciami a preto sme nemohli tento 

postup použiť. Ale napriek tomu pokračujeme v procese tlaku na dlžníkov a sme v ňom 

aj bez exekúcií pomerne úspešní – viac v bode rôzne“. 

 

 

„ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 6.3.2020 boli splnené.“ 
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6.) Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ. 

 
a) „Kúpa, opravy a budovanie majetku: 

 

– pre OcÚ: 

    - Nástenky na chodbu OcU: 217,01,- € - oprava chodby, nutnosť výmeny    

      starých. 

              -  Nábytok:   150,- € - použitý do kancelárie p. Krajlíkovej . 

              -  Motorová píla: 249,- €  - nutnosť pri používaní  štiepkovača – rezanie 

                 konárov. 

              -  AKU nožnice: 34,90 € - na strihanie trávy okolo živých plotov. 

              -  Náhradné diely na multifunkčné ihrisko (MFI): 309,36 € - v súvislosti s revíziou    

                 bolo nutné dokúpiť poškodený materiál, ktorý môže ohrozovať používateľov  

                 ihriska (háčiky  na uchytenie sietí, krytky na  madlá, matice, náhrady obtrhaných  

                 a podobne). 

     -  Kontrola inšpektorátu práce:  1.420,20,-€ 

         Z toho:  

         -  Revízia plynu (OcÚ, MŠ, ZŠ):  646,60,- €. 

         -  oprava havarijného stavu regulačnej stanice: 773,60,-€.    

 

    -   Mimoriadne náklady súvisiace a koronavírusom  spolu :  2.940,21,-€ 

         

         Z toho:   

           - Dezinfekcia, rukavice, zásobníky, rúška:  2.470,- € 

              Z toho: - obec:   1.340,74 € 

                           - ZŠ:        580,-   € 

                           - MŠ:       304,58 € 

                           - ŠJ:         215,72 €. 

          -  Materiál na rúška (práca bezplatne):   186,31,- €; 

          -  Teplomery bezdotykové (4 ks)            210,00,- €;    

          -  Jednorazové obedáre                             73,90,- € 

      

 - opravy, budovanie: 

– začali sme v budovaní kanalizačných prípojok na ulici Novej, kde je o ne veľký 

záujem. Doteraz sme ich vybudovali 5, ďalších 5 je rozpracovaných; 

– v ZŠ sme vymaľovali všetky chodby, WC, telocvičňu – 2.100,-€ (OPOS); 

– v MŠ, ŠJ vymaľovanie – šatne, schodisko, izolačka, jedáleň – kuchyňa, sklady  

760,-€ (OPOS); 

– OCÚ – oprava, stierky, sadrokartón, vymaľovanie vestibulu so vstupnou 

chodbou + práce UNC – prípojky kanalizácie – 2.710,-€. 

 

 

Ostatné investície z vlastných zdrojov, kvôli začínajúcej finančnej kríze utlmujeme. 
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b) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 

 

Od minulého OZ sme prijali 3 nových zamestnancov cez projekty UPSVaR : 

 

Cesta na trh práce 3 – opatrenie číslo 2 (95% : 5%) 

 od 1.4.2020 – do 31.12.2020: 

       - Oskár Berky, 

       - Milan Parobek, 

       - Štefan Randuška. 

Títo zamestnanci prednostne robia na prípojkách na kanalizáciu na ul. Novej. Zatiaľ je 

zamestnávanie cez projekty UPSVaR zastavené – pre opatrenia COVID – 19, ale aj tak sme už 

neplánovali nikoho prijať. 

 

 c) Žiadosti o dotácie: 
  

I. Schválené dotácie  - aktuálny stav: 

 

1. - Kompostáreň: NFP vo výške 115.150,30,-€, pri spoluúčasti obce 6.064,54,-€; celkom 

121.210,84,-€. 

 - Už  nám bola dodaná technika: traktor, štiepkovač  a prekopávač kompostu spolu v 

hodnote: 81.499,-€. 

Na traktor a štiepkovač sme požiadali SAŽP o platbu, po jej obdržaní sme so spoluúčasťou obce  

zaplatili dodávateľovi, vyúčtovali platbu, ktorá nám bola bez negatív skontrolovaná. Podobný 

proces teraz nasleduje aj pri prekopávači kompostu, kde sme požiadali o platbu. 

 

 - V druhej časti (do konca októbra 2020): budú vykonané stavebné práce na objekte 

kompostárne (rozpočet : 39.711,84,-€).  Už prebehlo verejné obstarávanie(VO) - zvíťazila firma 

SITE Mojmírovce – cena 38.401,63,-€, bola uzavretá zmluva o dielo. VO sme poslali na 

kontrolu SAŽP a verím, že po kladnom výsledku kontroly začneme so stavebnými prácami. 

---------- 

 

2. Regionálny príspevok (RP) na projektovú dokumentáciu (PD) IBV - stavebné pozemky:  

 

Ako som vás už informoval v minulosti, na túto PD máme schválenú dotáciu vo výške 

30.000€. 

Do konca februára malo dôjsť  k podpisu zmluvy o dotácii – to sa však neudialo a mal som 

obavu, že v súvislosti so zmenou vlády  k jej podpisu zo strany úradu podpredsedu vlády ani 

nedôjde. Našťastie k jej podpisu došlo 22.5.2020.  

Urobili sme  verejné obstarávanie (VO) na dodávateľa projektovej dokumentácie (PD) na 

územné povolenie a stavebné povolenie – víťazná ponuka bola na sumu 30.360,-€ a vyhrala 

firma KAROL KOVÁCS s.r.o. Rimavská Sobota. 

Už sme požiadali o kontrolu VO a zároveň požiadali o platbu. Po pripísaní prostriedkov na náš 

účet dôjde k vypracovaniu PD. Prípravné práce už prebiehajú. Celý proces mal byť dokončený 

do konca roku 2020. V súvislosti s prípravou PD pre územné konanie však došlo  ku 

komplikácii, lebo cesta na šťavicu vedie čiastočne cez súkromné pozemky. Teda budeme  pre 
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miestnu komunikáciu  musieť vykúpiť časť pozemkov, ktoré vlastnia súkromné osoby – viac v 

bode rôzne. 

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

 

3. Rozvoj športu 2019: 

Vlaňajšia žiadosť. Kde nám schválili 2 časti: 

- na vonkajšie fitness v parku 3.000,-€ (spoluúčasť 1.000€) bola realizovaná ešte v minulom 

roku; 

- na rekonštrukciu detského ihriska v MŠ 8.000,-€ (spoluúčasť mala byť 1.176,-€) - tu sme 

verejným obstarávaním znížili realizačnú cenu na 8.991,59,-€  a  detské ihrisko v MŠ je pre 

túto fázu zrekonštruované. 

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

 

4. Futbalová infraštruktúra 2019: 

Tiež vlaňajšia žiadosť. 

Schválená dotácia vo výške 12.000,-€. 

Spoluúčasť min.4.000,-€ (v rozpočte máme sumu 4.500,-€). 

Účel: rekonštrukcia šatní v areáli futbalového štadióna - strecha na starej časti, zateplenie, 

fasáda, výmena dvoch dverí a okna. 

Rozpočet podľa projektu: 18.487,45,-€. 

Realizácia: do 30.11.2020. 

Už vykonané: 

- zmluva o dotácii návrh podpísaný obcou  - 10.1.2020; 

- schválenie povolenia na stavebné úpravy - 16.3.2020; 

- 21.4.2020 - došlo k podpisu zmluvy zo strany SFZ; 

- verejné obstarávanie vyhrala firma: Stavtech BB Banská Bystrica so sumou 17.026,50 €; 

Zmluva o dielo (ZoD) podpísaná 23.4.2020. 

 

Ďalej bude nasledovať: 

– realizácia, 

– vyúčtovanie do 31.12.2020. 

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

 

5. Dom smútku (DS): a) dotácia z úradu vlády 

                                     b) RP z AP 

 

a) 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. 

Už vykonané: 

– prerobenie projektovej dokumentácie (chybne bol naprojektovaný urnový háj – má to 

byť kolumbárium); 

– vybavujeme stavebné povolenie s výnimkou kolumbária, kde nám RÚVZ nedá kladné 

stanovisko pokiaľ pozemky na ktorých je cintorín nebudú evidované ako pohrebisko - 

teraz sú evidované  ako záhrady +  bude potrebné niektoré časti cintorína majetkovo 

vysporiadať; 

– Okresný úrad odbor životného  prostredia (OÚŽP) chcel realizovať na kolumbárium 

proces EIA  - t.j. posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Tým by sa celý proces 

predĺžil o cca pol roka pri ďalších nákladoch pre nás a teda sme z procesu vybavovanie 

stavebného povolenia  kolumbárium pre túto chvíľu vypustili. 
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Stavebné povolenie na túto rekonštrukciu vybavujeme od 11.3.2020, máme k nemu už cca 10 

vyjadrení rôznych orgánov a proces stále nie je dokončený. 

– Verejné obstarávanie - rozpočet na tieto časti je  47.456,40 € - VO nám znížilo cenu na  

41.064,08 € . Zvíťazila firma BRANO s.r.o. Valča. (RO). 

– Po vydaní stavebného povolenia cca v júli by sa malo začať s prácami, ktoré musia byť 

dokončené do konca tohto roku. 

Realizáciou tejto 1. fázy rekonštrukcie dosiahneme naozaj pekný vzhľad exteriéru budovy. 

Samozrejme verím, že v budúcnosti budeme pokračovať v ďalších fázach rekonštrukcie. 

 

b)  Určitou nádejou  v pokračovaní v rekonštrukcii by mohla byť ďalšia dotácia z regionálneho 

príspevku vlády, o ktorú sme požiadali 4.3.2020 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 €. 

Problémom je, že aj keď žiadosť bola okresným výborom pre NRO schválená, teraz v súvislosti 

s koronakrízou vláda zrejme tieto zdroje presunie inam. Uvidíme. Ak by sa to podarilo mali by 

sme dom smútku v stave, na ktorý by sme mohli byť hrdí. 

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

 

6. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) – aj v tomto roku nám bola schválená dotácia na 

vybavenie DHZ vo výške  1.400,-€. 

Spoluúčasť je tam 5 %. Čerpanie do 20.8.2020, vyúčtovanie do 31.8.2020. 

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

 

7. BBSK – žiadali sme dotáciu na slávnosti, ktorá nám bola schválená vo výške 1.600,-€, ktorá 

bola vzápätí zrušená, tak ako všetky ich dotácie na kultúrne podujatia, ktoré sa mali konať do 

31.8.2020 a zmena termínu nebude akceptovaná. 

  

 

II. Pripravované žiadosti:  

 

1.Amfiteáter v parku: 

 

Výzva z MAS Malohont 7.4., z ktorej by sme mali realizovať tento projekt,  mala byť vyhlásená 

v decembri minulého roka. Z rôznych dôvodov sa jej vyhlásenie posunulo na koniec 1.polroka 

2020 – zatiaľ sa tak nestalo. Predpokladám, že sa tak stane asi niekedy v septembri. (Ako viete 

máme tam prisľúbenú sumu cca 80.000,-€). 

Na minulom OZ som vás informoval o komplikáciách v procese vydávania územného 

rozhodnutia. Predovšetkým s RÚVZ (hygiena), SPF, OÚŽP.  Toto všetko sme zvládli  a 

24.4.2020 bolo vydané územné rozhodnutie (právoplatné 27.5.2020). 

Aktuálne sme v procese vybavovania stavebného povolenia, kde nám ešte chýba stanovisko 

HaZZ.  Ale verím, že čoskoro tento boj dobojujeme a budeme čakať na vyhlásenie výzvy. 

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

 

2. Zberný dvor (ZD): 

 

Na minulom zasadnutí sme schválili prípravu a podanie žiadosti o NFP. Od toho času sa toho 

veľa urobilo: 

– zberný dvor bol vyšpecifikovaný: 

- stavebná časť by mala pozostávať z oplotenia (predná časť betónová), autováhy, 

spevnenej plochy, betónového boxu (na stavebný odpad), prevádzkovej unimobunky, 
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prístrešku na mechanizáciu (4 dverí, 7,5x 24,64m) – do ktorého by sme mohli umiestniť 

existujúcu techniku /traktor, UNC,+ príslušenstvo, Iveco, štiepkovač, prekopávač 

kompostu/, dažďová kanalizácia. 

 

      - technologická časť:  

 

        1. Kontajner na textil - 1ks; 

        2. Zberné nádoby - 3ks;                                                                 

        3. Kontajner -  3 ks; 

        4.Drvič stavebného odpadu s magnetickým separátorom kovových                                                                        

           častí spolu s dopravníkom - 1ks; 

        5. Kontajner - 2ks; 

        6. Nosič kontajnerov - 1ks; 

        7. Náves - 1ks; 

        8. Nakladač teleskopický - 1ks 

 

– ZD umiestnený do terénu – v interakcii s budúcou IBV a cestou; 

– bol vypracovaný geometrický plán (GP), ktorým sa oddeľujú parcely na ktorých bude 

ZD stáť, 

– cez elektronický kontraktačný systém (EKS) bola vysúťažená cena na technologické 

vybavenie (do žiadosti musí ísť vysúťažená) – 223.500,-€; 

– boli urobené súťaže na predpokladané hodnoty zákaziek: externý manažment, 

vypracovanie realizačnej PD, stavebný dozor – sú to oprávnené náklady a dávajú sa do 

žiadosti; 

– bola vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutia a stavebné povolenie, vrátane 

rozpočtu. 

Ďalší postup: 

- územné rozhodnutie; 

- stavebné povolenie; 

- vypracovanie žiadosti o dotáciu – uzávierka ďalšieho kola by mala byť 13.8.2020 a verím, že 

to dovtedy stihneme. 

Po prípadnom schválení by realizácia mal byť v ďalšom roku. 

Dnes potrebujeme schváliť uznesenie OZ k žiadosti  -   v bode rôzne. 

 

III. Novopodané žiadosti: bezplatné wifi   

 

Výzva vyšla predvčerom a včera skončila  - ide o poukaz na 15.000,-€ bez spoluúčasti.  

Zadávaná elektronicky a kto skôr podá žiadosť, ten poukaz dostane.  Je to celoeurópska výzva.  

Začalo to  3.6.2020 – o 13.00 hod,  my sme podali žiadosť 4.6.2020 (keď sme sa o nej dozvedeli) 

o 10.00 hod. – nie je  veľká šanca získať ju. 

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

 

d) Slovenská správa ciest (SSC)  -  delimitácia parcely – č.178/1 
Minule sme hovorili o vysporiadaní parcely pri Čonkovcoch 178/1(110 m2) s SSC. 

Tento proces bol úspešne dokončený delimitáciou (bezodplatným prevodom) na obec a už je to 

aj zapísané v katastri. 

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

 

 

 



9 

 

e) Príprava výkupu pozemkov na ul. Nad Mlynom: 
   

Na minulom OZ sme tiež hovorili o vysporiadaní cesty na ulici Nad Mlynom( od Krahulcovcov 

po Kojnokovcvov  (Tanáčovcov)). Je tam 70 parciel  a 116 vlastníkov + správca SPF zastupuje 

34 vlastníkov pri 18 parcelách. 

Tiež sme v rozpočte   - o ktorom budem hovoriť samostatne  - vyčlenili sumu  na výkup týchto 

pozemkov. Taktiež som vám spomínal, že tam bol vypracovaný geometrický plán, ako aj to, že 

sa jedná o dlhodobú záležitosť. 

Následne som mal rokovanie s právničkou katastra a tá mi vyslovene neodporúčala plánovaný 

postup. Zdôvodnila to tým, že ak by si  čo len jeden z dotknutých vlastníkov urobil vlastný GP 

na vysporiadanie svojich parciel, tak by náš GP stratil platnosť. Odporučila mi, aby sme to dali 

vysporiadať cez notára, ktorý má iné možnosti, ako obec. 

Prvá ponuka notárky za tieto práce (jednanie s vlastníkmi, spísanie zmlúv, vzdaní sa práv, 

prejednanie dedičstva, osvedčenia o vydržaní, iné právne služby, cestovné a telefónne náklady. 

- poplatky za vklad vlastníckeho práva a iné poplatky + kúpnu cenu  bude znášať obec)  bola 

na sumu 6.000,-€. Po vyjednávaniach sme sa dostali na 4.500,-€. 

Aj tak však celkovo by sa suma odhadom blížila k 10.000,-€. Čo by sme si ani za normálnej 

situácie nemohli dovoliť v jednom roku. 

 Medzitým však prišla kríza a tak sme sa dohodli, že koncom roku budeme múdrejší a potom 

sa rozhodneme ako budeme postupovať ďalej. 

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

 

f) Kanalizácia ul. Cintorínska 
Tu sme sa už dostali do štádia, keď máme vydané územné rozhodnutie (už je aj právoplatné). 

Teraz sa pracuje na PD pre stavebné povolenie a následne sa pustíme doň. 

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

 

g) Verejné obstarávanie na plyn 
V súvislosti s koronakrízou – aj jedna dobrá správa: klesajú ceny energií. My máme uzavreté 

zmluvy na dodávky plynu a elektriny do konca tohto roka. Keďže cena plynu dosiahla 

niekoľkoročné minimum a objavili sa známky jej rastu, pristúpili sme sami k verejnému 

obstarávaniu komodity na roky 2021-2023. 

Za roky 2017-2019 sme zaplatili za plyn 43.200,-€ (ZŠ,MŠ, OcÚ, zbrojnica). 

Teraz sme vysúťažili cenu na 3 roky  19.600,-€. Čím sme ušetrili 23.600,-€ (za 3 roky) a tým, 

že sme VO robili sami ďalších 700,-€. 

Podobne, keď cena elektriny dosiahne predpokladané dno, pokúsime sa tento postup použiť aj 

pri nej. 

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

 

h) Coronavírus 
Iste vás zaujíma, ako sa pasujeme v obci s opatreniami súvisiacimi s aktuálne celosvetovým 

problémom. K ekonomike sa dostanem v ďalšej časti.   

V tej počiatočnej fáze sme narýchlo zháňali rúška pre občanov. Nebolo ich možné zohnať a  

keď áno tak za vysoké ceny.  Aj tak sa nám podarilo zohnať 200 ks po 3,50,-€. Keďže ich kvalita 

nebola veľmi dobrá, hľadali sme iné riešenia.   

TSP p.Libiaková oslovila  s prosbou o pomoc p. Margitu Pilčíkovú predsedníčku Jednoty 

dôchodcov a  začali spoločne organizovať šitie rúšok pre našich občanov. Látky sme zohnali a 

šili najmä naše seniorky p. Margita Pilčíková, p. Elenka Malatincová, p. Anna Adamová, 

p. Elena Škorňová. Okrem senioriek sa pridali aj dobrovoľníčky  a to Zuzana Vargicová a 

Katarína Slaninová. Po oslovení miestneho spolku SČK nám poskytli pomoc pri šití rúšok aj 
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p. Mariana Elznicová a p. Elena Magicová. Približne 19. marca 2020 sme začali roznos rúšok 

pre občanov nad 65 rokov a postupne sme rozdávali občanom nad 62 rokov, nad 50 rokov,  až 

kým sme zabezpečili rúška všetkým občanom obce, ktorí sa zdržiavajú na trvalom pobyte 

cca. 800 ks rúšok. 

A ešte nám ostáva rezerva na prípadnú  druhu vlnu epidémie cca 350 rúšok. 

Chcem vysloviť naozaj obrovskú  vďaku menovaným dobrovoľníčkam, ktoré za  

maximálneho úsilia a na úkor svojho voľného času pomohli  občanom  obce pri ochrane 

ich zdravia. Nehovoriac o tom koľko finančných prostriedkov ušetrili obci. Ešte raz im 

všetkým srdečná vďaka.  

 - Obec samozrejme riešila aj ďalšie činnosti: zháňali sme dezinfekčné prostriedky, rukavice, 

bezkontaktné teplomery a podobne. Informovali sme občanov o opatreniach a nariadeniach 

súvisiacich s touto krízou. Ponúkli sme občanom možnosť robenia nákupov a podobne. 

 - K aktuálnej situácii: keď došlo k uvoľneniu opatrení a možnosti znovuotvoriť MŠ a ZŠ, 

samozrejme sme v súčinnosti s ich pracovníčkami urobili všetko pre to, aby sa tak stalo. 

Najprv sme zistili záujem rodičov a následne sa začalo s prípravou celého procesu - detailmi 

vás nejdem zaťažovať. Záujem prejavilo v MŠ z celkového stavu  31 -   17 detí a v ZŠ z 

celkového stavu 37 - 32 detí. Aktuálne nastúpilo do MŠ 13 detí a do ZŠ 32 žiakov. Zatiaľ bez 

vážnejších problémov“. 

 

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

 

 

7.) Interpelácie poslancov 

 
V tomto bode dal starosta priestor poslancom na ich interpelácie. 

 

Miroslav Šatara – mali sme tu kontrolu  z inšpektorátu práce – máme kúpenú pílu, má niekto 

preškolenie na používanie tejto píly. 

 

Starosta – preškolenie na pílu má koordinátor Ivan Markotán. On má preškolenie aj na ČOV aj 

na obsluhu kotlov. 

-----------  

 

Ing.Radovan Vargic –  bol vyhlásený oznam  v rozhlase o kosení, že  ľudia budú postihovaní 

ak si nepokosia svoje pozemky. 

 

Starosta – to bol oznam, ktorý žiadal vyhlásiť pozemkový úrad, ktorý tieto veci kontroluje.... 

Ak niekto potrebuje našu pomoc s kosením – je to možné pre starých a bezvládnych ľudí....Ale 

obec najprv musí pokosiť svoje  pozemky, až  potom budeme kosiť starým ľuďom, ktorí to 

budú potrebovať. 

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

 

Miroslav Šatara – pri ,,Harasti“ je narastený veľký porast pohankovca  japonského. Je to 

invázna rastlina, opäť ju treba odstrániť. 

 

Starosta – vlani sme ju odstránili, len to bolo zrejme potrebné na jar postriekať a na to sa 

pozabudlo.... Urobíme to znova. 

 

„OZ berie na vedomie interpelácie poslancov.“ 
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8.)  Stanovisko  hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Hrnčiarske 

Zalužany za rok 2019  

 
     Starosta – kontrolór obce pán I.Pilčík sa z dnešnej neúčasti na OZ ospravedlnil. Jeho 

stanovisko  prečíta  p.Cabanová: 

M.Cabanová - prečítala stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2019: 

„Návrh záverečného účtu obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2019 bol spracovaný v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh 

záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v z. n. p. 
 

Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí: 

- náležitosti návrhu záverečného účtu obce 

- údaje o plnení rozpočtu 

- aktíva a pasíva 

- stav a vývoj dlhu. 
 

Účtovná závierka za rok 2019 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

z. n. p., vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce 

Hrnčiarske Zalužany k 31.12.2019 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so 

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.  

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Hrnčiarske 

Zalužany za rok 2019 výrokom: celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. 

 

„ OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

Hrnčiarske Zalužany za rok 2019 (príloha č.1)“. 

 

9.) Schválenie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce 

Hrnčiarske Zalužany za rok  2019 

  

Ekonómka obce M.Cabanová predniesla prítomným záverečný účet obce Hrnčiarske Zalužany 

za rok 2019: 

- Rozpočet obce na rok 2019. 

- Rozbor plnenia príjmov za rok 2019. 

- Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019. 

- Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019. 

- Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov. 

- Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019. 

- Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019. 

- Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

- Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 

- Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

   a) zriadeným a založeným právnickým osobám, 
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   b) štátnemu rozpočtu, 

   c) štátnym fondom, 

   d) rozpočtom iných obcí, 

   e) rozpočtom VÚC. 

11. Hodnotenie plnenia programov obce. 

 

Príjmy celkom – schválený rozpočet po poslednej zmene:  965.756,02 Eur; 

Výdavky celkom – schválený rozpočet po poslednej zmene:  965.538,02 Eur; 

Rozpočtové hospodárenie obce- schválený rozpočet po poslednej zmene: 218,00 Eur. 

Prebytok rozpočtu  v sume 24.042,36 Eur – navrhujeme  ho použiť  na tvorbu rezervného 

fondu. 

 

Mgr.J.Fiľová – mali sme nejaké opravné položky. 

 

M.Cabanová –  máme opravné položky – opravné položky navyšujeme podľa potreby a podľa 

potreby ich aj znižujeme, na základe rozhodnutia OZ. Mali sme opravnú položku na odpisy na 

kanalizáciu. 

 

Výsledok hlasovania:   

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  Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.“ 

(príloha č.2) 

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

 

Použitie prebytku: 

 

M.Cabanová- navrhujeme použiť  prebytok rozpočtového hospodárenia,  v plnej výške,  na 

tvorbu rezervného fondu (RF) obce. 
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Výsledok hlasovania:   

 

                                                          
„ OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019, vo výške 

24.042,36 €, na tvorbu rezervného fondu“. 

 

10.)  Schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2020 

Starosta - určite vnímate, že koronakríza bude mať veľký dopad na rozpočty obcí. 

Poviem to zjednodušene: najväčším zdrojom príjmov obce sú podielové dane, ktoré dostávame 

od štátu (podľa počtu obyvateľov, počtu detí do 15 rokov, počtu dôchodcov, podľa počtu detí v 

MŠ a ďalších). 

Výška týchto daní je závislá od výšky dní z príjmov fyzických osôb. Čiže, zamestnanci platia 

zo svojich miezd mesačne daň z príjmu a táto je celá rozdeľovaná medzi VÚC (30 %) a 

obce(70 %). 

V dôsledku opatrení štátu (zavretie prevádzok - obchody, kiná, služby, MŠ, ZŠ, ŠJ,ŠKD...) 

mnoho zamestnancov muselo ísť na OČR (neplatia dane) resp. ďalším poklesli príjmy napr. na 

80 resp. 60 % (nižšia daň). K tomu je potrebné ešte pripočítať zvyšovanie nezamestnanosti, čo 

znamená ďalší pokles daní z príjmov fyzických osôb. A ten počet rastie. 

Teda z pohľadu našej obce by sme podľa decembrovej  prognózy mali dostať v tomto roku 

319.000 €. Z nej sme vychádzali aj v našom rozpočte. 

Podľa aprílovej prognózy je to už len 297.000,-€. Teda pokles o 22.000,-€. Toto je ešte možné 

zvládnuť pri výrazných škrtoch v našom rozpočte – o nich  budem hovoriť po schválení 

rozpočtového opatrenia. 

Čakáme na májovú prognózu, ktorá už bude reálnejšia, ale ja si trúfnem odhadnúť, že pokles 

podielových daní obcí ku koncu roka  bude cca na úrovni 20 % a to činí v našom prípade 

64 000,-€ Toto je už stav, keď budú ohrozené základné funkcie obce a hrozí, že nebudeme 

svietiť, kúriť, vyvážať smeti, budeme musieť znižovať počet zamestnancov, resp. znižovať 

mzdy. 

Ale verím, že tak ako sa štát snaží pomáhať (s výhradami) aj podnikateľom, prenajímateľom, 

cestovným kanceláriám a pod. tak pomôže aj obciam. 

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   
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Preto navrhujem, aby sme schválili pozastavenie čerpania určitých výdavkov a podľa 

vývoja rozpočet korigovali. 

Najprv teda ideme k RO  2 a 3, ktoré reagujú na doterajší vývoj a potreby aktualizácie rozpočtu 

a v ďalšom by sme sa pokúsili dohodnúť na pozastavení čerpania určitých výdavkov v rozpočte. 

 

Ekonómka obce M.Cabanová  -   prečítala návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020: 

Presun medzi položkami výdavkov : 

03.2.0 kód zdroja 46   717002 spoluúč. HZ                    -3.000,-   Eur 

           kód zdroja 46   700  kapitálové výdavky             2.763,60 Eur 

           kód zdroja 46   600  bežné výdavky                         236,40 Eur 

Jedná sa o presun medzi rozpočtovými položkami a čerpaním RF – rušíme čerpanie RF na 

položke spoluúčasť na projekte rekonštrukcia hasičskej zbrojnice- pokračovanie a rozdeľujeme 

ju na čerpanie RF kapitálové výdavky: 

- Rekonštrukcia šatní TJ suma 530,- Eur, PD na IBV suma 360,-Eur,  rekonštrukcia DS 1.100,-

Eur  a havarijný stav regulačná stanica plynu MŠ 773,60 Eur 

Bežné výdavky: 

-Nevyhnutné výdavky spojené s pandémiou vo výške 236,40 €. 

 

Jednoducho ide len o presun medzi výdavkami, keď ich znižujeme o 3.000,- €  - spoluúčasť 

na prípadnej dotácii na dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. (Výzva zatiaľ 

nevyšla ak by aj tak by sme sa na nej nezúčastnili resp. v nižšom rozsahu ako 30.000,-Eur). 

Tieto zdroje použijeme na aktualizáciu spoluúčastí na schválených projektoch , resp. na 

výdavky, ktoré sme doteraz museli nutne vynaložiť. 

 

Výsledok hlasovania:   

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 rozpočtové opatrenie č.2/2020, podľa predloženého návrhu (príloha č.3). 
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------------------ 

 

Rozpočtové opatrenie č.3/2020 

 

Starosta - za bežných okolností nie je možné čerpať rezervný fond na bežné výdavky. V 

súvislosti s koronou sa  zmenil  zákon a RF už môžeme  čerpať aj na ne.  

 

M.Cabanová – prečítala návrh RO č.3/2020:  

 

Zvýšenie príjmov v položke: 

454001 Kód zdroja 46 na bežné výdavky                       3.350,41 Eur 

Celkové zvýšenie príjmov                                             3.350,41 Eur 

Zvýšenie výdavkov : 

Kód zdroja 46  

Základná kategória 600                                               3.350,41 Eur 

Celkové zvýšenie výdavkov                                      3.350,41 Eur 

 

Na území SR je vyhlásený núdzový stav v súvislosti s ochorením Covid -19, štát prijal zákon 

o čerpaní RF aj na bežné výdavky. Na základe toho by sme čerpali RF na zakúpenie 

nevyhnutných potrieb na dezinfekciu, na čistiace prostriedky a ochranné potreby. Ďalej 

na revízie - potrebné k bezpečnému chodu obecného úradu a škôl. 

 

Výsledok hlasovania:   

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 rozpočtové opatrenie č.3/2020, podľa predloženého návrhu (príloha č.4).“ 

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

 
Návrh pozastavenia čerpania výdavkov v rozpočte na rok 2020: 
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Bežné výdavky : 

 

Obec:                              Suma zníženia:                             zostatok: 

-  odmeny (polročné)     -  3.000 €  ( v rozpočte: 6.000 €)  = 3.000 € 

-  cestovné                      -     800 €  (v rozpočte: 1.800 €)   = 1.000 € 

-  kancelár. zariadenie:   -  1.000 €  (v rozpočte: 2.000 €)  =  1.000 € 

-  hrnčiarske slávnosti    -   4.500 € (v rozpočte: (4.500 €) =        0 € 

-  dohody o v. práce:       -  1.000 €  (v rozpočte: (2.000 €) =  1.000 € 

-  CVČ                     :      -      250 €  (v rozpočte: 750 €)     =     500 € 

-  odmeny projekty  :      -      750 €  (v rozpočte: 1500 €)   =     750 € 

-  opr.ciest:                      -    2.000 € (v rozpočte: 3000 €)   =  1.000 € 

-  zníženie dotácií:          -    4.000 € (v rozpočte: 9.170 €)  =  5.170 € 

(TJ – 2500 €, ČK- 250 €; JD – 250 €; Hrnčiarka -500 €; Hrnčiarik -300 €;SZTP: -100 €;   

SZPB-100 € )   

                                         Obec spolu: - 17.300 

 

MŠ: 

- odmeny polročné      -     900 €  (v rozpočte: 1800 €)=  900 € 

- inter. Vybavenie        -  2.000 € (v rozpočte: 2500 €) =  500 € 

 - technika                   -     500 € (v rozpočte: 1100 €) =  600 € 

                                     

                                     MŠ spolu: - 3.400 € 

 

ŠKD:                            
- tabuľa                        -   500 € (v rozpočte: 500 €) = 0 € 

- int. vybavenie            -   500 € (v rozpočte: 500 €) = 0 € 

                                      

                                     ŠKD spolu: - 1.000 € 

 

ŠJ:                     
 - konvektomat          - 2.000 € (v rozpočte: 3.000 €) = 1000 €                      

                                       

                                     ŠJ spolu:  - 2.000 € 

 

TSP: 

 - odmeny                      -500 € (v rozpočte: 1000 €) = 500 € 

 

Spolu bežné výdavky:  -  24.200 € 
 

 

Kapitálové výdavky: 

-  nákup pozemkov                   - 1.000 € (v rozpočte: 3.000 €) = 2.000 € 

 - oprava cesty (Družstevná)    - 3.500 € (v rozpočte: 4.500 € )= 1.000 € 

                                                   

                                                    Kapitálové výdavky spolu:  - 4.500 

 

Návrh zníženia výdavkov celkom: 28.700,-€ 
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ZŠ:   

- odmeny polročné –        1000 €/ v rozpočte: 2.000 €/ = 1000 € 

- kotolňa rekonštrukcia – 5000 € / v rozpočte: 7.000 €/ = 2000 €                       

                           ZŠ spolu: 6.000€                                    

 

Starosta dal priestor poslancom na ich vyjadrenia k úsporným opatreniam. 

 

Ing.Andrea Kováčová  - ja si myslím, že Hrnčiarske slávnosti by sa nemali konať. 

 

Vladimír Ďalog – aj  ja si myslím, že slávnosti by sa tento rok nemali konať z ekonomických 

aj hygienických dôvodov. 

 

Ondrej Melich – ja viem, že zamestnanci si zaslúžia odmeny, ale ja by som ich z dôvodu 

úsporných opatrení úplne škrtol.  

 

Starosta – zatiaľ navrhujeme nevyplatenie polročných odmien. Uvidíme aká bude finančná 

situácia obce neskôr. Možno potom budeme musieť škrtnúť aj koncoročné odmeny. 

 

Starosta –ZŠ- majú vlastný normatív. Ale ak aj oni dostanú znížený normatív, budeme musieť 

aj v ZŠ pristúpiť k úsporným opatreniam – preto ich tam navrhujeme. 

 

Miroslav Šatara - úsporné opatrenia sú jasne a logicky naplánované, myslím si, že by sme ich 

mali schváliť. 

 

Výsledok hlasovania:   

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, v súvislosti s ekonomickými dopadmi koronakrízy na rozpočet obce, 

pozastavenie čerpania výdavkov v rozpočte na rok 2020 podľa predloženého návrhu (príloha 

č.5).“ 
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11.) Schválenie čerpania rezervného fondu  

 

Schválenie čerpania rezervného fondu: 

1. Projekt rekonštrukcia šatní TJ navýšiť o sumu 530,- €. 

2. Projekt PD na IBV nemala byť spoluúčasť, ale vysúťažená suma je vyššia o 360,- €. 

    Takže čerpanie RF na PD IBV vo výške 360,- €. 

3. Projekt rekonštrukcia DS, tiež nemala byť spoluúčasť, ale vysúťažená suma je 41.100.- €. 

    Takže čerpanie RF na rekonštrukciu DS vo výške 1.100,- €. 

4. Oprava – havarijný stav regulačná stanica plynu pri MŠ a ZŠ :  773,60 €. 

5. Na základe zákona schváleného NR SR dňa 2.apríla 2020 môžeme čerpať prostriedky RF aj 

na bežné výdavky – čerpanie RF na bežné výdavky vo výške 3.586,81,- € /dezinfekcia 2940,21€  

+ revízie plynových zariadení a plynu 646,60 €. 

Celkové čerpanie RF vo výške 2.763,60 € - kapitálové výdavky. 

Celkové čerpanie RF vo výške 3.586,81 € - bežné výdavky. 

 

Výsledok hlasovania:   

 

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 čerpanie rezervného fondu na spoluúčasť obce pri financovaní projektov, na 

revízie  plynových  zariadení,  opravu  regulačnej   stanice  plynu,  dezinfekčné  prostriedky,  

v celkovej výške: 6.350,41 € . 

 Z toho: -  na kapitálové výdavky: 2.763,60 €; 

              -  na bežné výdavky:         3.586,81 €.“      
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12.) Schválenie VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce  Hrnčiarske Zalužany. 

 

Starosta - VZN schvaľujeme v súvislosti so zmenou zákona o pohrebníctve. 

 

Obec ustanovuje podľa § 15 ods. 7 zákona o pohrebníctve ochranné pásmo pohrebiska v šírke 

15 metrov od hranice pozemku pohrebiska. V ochrannom pásme môžu byť obcou – stavebným 

úradom povolené stavby, ktoré majú pietny charakter so zameraním výlučne na poskytovanie 

služieb pre pohrebisko. Obec zakazuje počas  pohrebov na pohrebisku výkon činností 

bezprostrednej blízkosti pohrebiska a na ňom, ktoré majú rušivý charakter pietneho aktu.  

 

V návrhu sú červeným písmom  zmeny VZN súvisiace s novelou. Máte nejaké otázky k návrhu 

VZN. 

 

Mgr.J.Fiľová – ja by som nedovolila vysádzať stromy na cintoríne, lebo  narúšajú hroby. Lepšie 

je  vysádzať stromy k plotom. 

 

Starosta – tie stromy čo sú v cintoríne, tam sú už 15 a viac  rokov. Nechcem, aby bol cintorín 

úplne bez zelene. A podľa tohto  VZN vysádzanie zelene je možné len so súhlasom obce...  

Výsledok hlasovania:   

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 Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužanyč.1/2020, ktorým sa 

schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého 

návrhu (príloha č.6).“ 

 

 13.) Prerokovanie žiadostí. 

 
1.Žiadosť SYNOT TIP a.s. Poprad – Matejovce  o udelenie súhlasu s prevádzkovaním 

kurzových stávok v Hostinci Dolná krčma č.s.241, 98012 Hrnčiarske Zalužany. 

 

 Keďže nikto z prítomných poslancov nemal k žiadosti žiadne otázky, starosta dal hlasovať. 
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Výsledok hlasovania:   

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

zákonov (ďalej len „ZoHH), 

s ú h l a s í 

s prevádzkovaním  kurzových stávok v prevádzke: Hostinec – Dolná krčma, č.241, 980 12 

Hrnčiarske Zalužany, na celé obdobie platnosti novej individuálnej licencie na 

prevádzkovanie kurzových stávok,  o ktorú spoločnosť SYNOT TIP, a.s.  požiada.“ 

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

 
2.  Žiadosť  o  poskytnutie FP na podporu záujmových aktivít detí – ZŠ s MŠ Ožďany. 
 

Ide už o klasickú žiadosť o finančnú podporu záujmového vzdelávania detí do 15 rokov s 

trvalým bydliskom v obci. 

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, 

- 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.) 
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Podľa týchto pravidiel by na žiadateľa, ktorý má sídlo mimo obce HZ pripadalo 33% z uvedenej 

čiastky teda:  35,75 €.    

Jedná sa o 21 detí a teda hovoríme o sume 750,75 €. 

 

O.Melich – keď sme dali ostatným tak dajme aj im. 

Starosta – tam išlo v sumáre o 3 deti, teda nepatrnú čiastku a bolo to pred krízou... 

 

V.Ďalog – v súvislosti s úspornými opatreniami- by sme im mohli dať polovicu. 

 

 

Výsledok hlasovania:   

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 ZŠ s MŠ Ožďany na rok 2020  vo 

výške 376,- €.“ 

 

14.)  Rôzne: 

 
1. Výkup pozemkov pod budúcou cestou k IBV 

– potrebujeme to urýchlene k územnému rozhodnutiu (UR); 

– vlastníci; 

– cena. 

Poslanci OZ dostali k nahliadnutiu plán IBV. Potom im starosta podrobne opísal, ktoré 

pozemky musíme pre IBV vykúpiť. 

 
Výsledok hlasovania:   

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal 

sa:     

Vladimír Ďalog     /   

Mgr.Jana Fiľová     /   
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Ing.Andrea Kováčová     /   

Ondrej Melich     /   

Miroslav Slížik neprítomný        

Miroslav Šatara     /   

Ing. Radovan Vargic     /   

Spolu:     6   

 

„OZ schvaľuje v kúpu pozemkov – novovytvorených parciel podľa geometrického plánu 

48109622-41/2020, úradne overeným dňa: 6.5.2020, pod číslom: G1-79/2020, v k.ú. 

Hrnčiarske Zalužany, nasledovne: 

– p.č.CKN  1006/8, ostatná plocha, o výmere 1 m2; 

– p.č.CKN  1006/9, ostatná plocha, o výmere 31 m2; 

– p.č.CKN  1006/10, ostatná plocha, o výmere 169 m2; 

– p.č.CKN  1006/11, ostatná plocha, o výmere 233m2; 

– p.č.CKN  1006/12, ostatná plocha, o výmere 101 m2; 

– p.č.CKN  1006/13, ostatná plocha, o výmere 35 m2; 

t.j. celkom 570 m2, za účelom rozšírenia budúcej miestnej komunikácie k IBV, za kúpu cenu 

1€/m2“. 

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

 

2.  Zberný dvor 

 

V interakcii s už povedaným, na základe VO, resp. rozpočtu pri stavebnej časti  vyšla celková 

cena projektu zberného dvora 554.541 € - to som sa dozvedel až včera po vypracovaní rozpočtu 

na stavebnú časť. 

NFP:  526.813,95 Eur. 

Spoluúčasť 5 %: 27.727,05 Eur. 

Situácia vieme aká je  - nevieme aká bude. Žiadosť môžeme zastaviť kedykoľvek, ale náklady, 

ktoré vynaložíme cca 1.500 € na VO a PD budú čiastočne stratené. Nehovoriac o všetkých tých 

prácach, ktoré sme vynaložili. Preto musíme dôkladne zvážiť ako sa rozhodneme...  

 

M.Šatara–  zberný dvor potrebujeme. Aj stroje potrebujú garáže. 

 

Mgr.J.Fiľová- keď sme sa už na to dali tak by sme to mali dokončiť. Mali by sme do toho ísť. 

Náklady na likvidáciu odpadu budú stúpať.  

 

Ing.R.Vargic- je potrebné, aby ľudia mali kde nosiť odpad. 

 

V.Ďalog – ja som tiež za. 

 

Výsledok hlasovania:   
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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: 

- predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany v rámci 

výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32 

- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 27 727,05 EUR z 

celkových oprávnených výdavkov projektu.“ 

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

 

3. Informácia o daňových pohľadávkach obce  

 

Starosta - na minulom OZ sme rozoberali stav daňových pohľadávok obce s odporučením 

exekučného vymáhania. V súvislosti s koronou prijal štát ochranu veriteľov pred exekúciami a 

tak sme nemohli ísť touto cestou. Napriek tomu pokračujeme vo vymáhaní. Správu vám podá 

p. Ing. Krajlíková. 

 

Ing.A.Krajlíková  - prečítala správu o vymáhaní pohľadávok na DZN, KO  a dani za psa: 

 

Neuhradené pohľadávky k 6.3.2020- posledné zasadnutie OZ boli: 

FO : 4.680,89 Eur 

PO:  8.069,76 Eur 

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

Spolu :  12.750,65 Eur  

 

Opatrenia v súvislosti s COVID 19 nedovoľujú vymáhať exekučne  akékoľvek pohľadávky. 

Pohľadávky sme teda písomne ani exekučne nevymáhali. Oslovovali sme však dlžníkov, s 

upozornením ako budeme postupovať pri vymáhaní pohľadávok po uvoľnení opatrení – 

COVID 19. Na naše slovné upozornenia niektorí dlžníci prišli uhradiť svoje dlžoby. Niektorí si 

boli vedomí toho, že od nich nemôžeme pohľadávky momentálne vymáhať. Z najväčších 

dlžníkov-FO, ktorých sme preberali na minulom OZ zaplatil len jeden. 
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Od posledného OZ boli uhradené pohľadávky  v nasledovnej výške: 

 

PO: uhradili:  3.399,65 Eur  (ostáva ešte pohľadávka 4.670,11 Eur); 

FO: uhradili  spolu :  742,60 Eur   (ostáva 3.938,29). 

 

K dnešnému dňu neuhradené pohľadávky : spolu FO +PO : 8608,40 Eur, teda pokles od 

minulého OZ je: o 4.142,25 €. 

 

„OZ berie na vedomie aktuálnu informáciu o daňových pohľadávkach obce.     

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

 

4. Návrh na odpis pohľadávok - na dani z nehnuteľností, komunálnom odpade, dani za 

psa.  

 

Ing.A.Krajlíková –  prečítala návrh na odpis pohľadávok na dani z nehnuteľností, 

komunálnom odpade. Navrhujeme odpis pohľadávok daňovníkov, ktorí už nežijú, alebo sú to 

už nevymožiteľné pohľadávky. 

KO: 344,38 Eur 

DZN: 154,83 Eur 

SPOLU : 499,21 Eur 

 

 

Mgr.J.Fiľová – treba to odpísať, keďže pohľadávky sú nevymožiteľné. 

 

Výsledok hlasovania:   

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 odpis nevymožiteľných pohľadávok za daň z nehnuteľností a poplatkov za 

komunálny odpad  v sume 499,21 € podľa predloženého návrhu (príloha č.7).“ 
----------------  
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5. Stavebné pozemky 

 

Starosta - v decembri resp. v marci sme schvaľovali predaj stavebných pozemkov. V dvoch 

prípadoch Ing. R.Vargic (vedľa školy) a p. Kucejová odstúpili od kúpy a teda tieto 2 stavebné 

pozemky sú voľné. 

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

 
6. Správa o hospodárení Obecného podniku služieb H.Zalužany s.r.o. za rok 2019 
 

M.Cabanová -  Spoločnosť Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany, s.r.o., bola založená 

obcou Hrnčiarske Zalužany v júni 2017 Zakladateľskou listinou. 

- Vklad do základného imania spoločnosti prebehol dňa 22.5.2017 vo výške 5.000,- €. 

- Zápis do obchodného registra bol 9.6.2017. 

- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava dňa 1.7.2017 rozhodnutím priznal 

spoločnosti postavenie pracovného  podniku sociálnejintegrácie (podľa starého zákona). 

- Svoju činnosť a zamestnávanie pracovníkov bolo spustené 1.8.2017. Obecný podnik služieb 

Hrnčiarske Zalužany, s.r.o. sa úspešne rozbehol a nie je núdza ani o zákazky čo nasvedčujú aj 

nasledovné údaje: 

-  Hospodárenie spoločnosti za rok 2019: 

- Celkové výnosy: 72.828,43 € 

     - Z toho tržby:    38.034,55 €. 

- Celkové náklady: 69.768,61 € 

    - Z toho: osobné náklady 53.769,53 €, pričom 33.387,33 € refundoval UPSVaR. 

- Zisk pred zdanením predstavoval: 3.898,50 €. 

- Zaplatená daň z príjmu: 818,68 €. 

- Čistý zisk: 3.079,82 €. 

Hodnotenie: Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany, s.r.o., svoju činnosť rozbehol veľmi 

dobre. V roku 2019 spoločnosť dostala regionálny príspevok na bežné výdavky vo výške 

13.804,44,- €, ktorý bol určený na refundáciu miezd. Ďalej spoločnosť dostala regionálny 

príspevok na kapitálové výdavky vo výške 123.126,- € na nákup šmykom riadeného nakladača 

/65.526,- €/ a nákladný automobil IVECO /57.600,-€/. Oba dopravné prostriedky boli v roku 

2019 nakúpené a zaradené do majetku spoločnosti a do používania. Kúpou majetku sme značne 

zvýšili možnosti spoločnosti k dosiahnutiu vyššieho zisku a  k širšiemu uplatneniu. V roku 2019 

naše služby využili občania obce a tiež sme boli v dvoch prípadoch aj súčasťou projektov obce 

a svoje služby sme poskytovali aj  formou subdodávky. Aj tento rok sa jednalo, čo sa týka 

domácností, o  malé stavebné úpravy a udržiavacie práce, ale pri subdodávkach to už boli 

časovo náročnejšie činnosti, ktoré si už vyžadovali aj väčšie vedomosti a zručnosti. 

Záver: Na základe Zakladateľskej listiny č.IX je spoločnosť povinná vytvárať rezervný fond 

vo výške min.5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania. Rezervný fond sa 

potom bude každoročne dopĺňať o sumu rovnajúcu sa najmenej 5% čistého zisku pokiaľ 

rezervný fond nedosiahne výšku 10% základného imania. O tejto skutočnosti rozhoduje valné 

zhromaždenie v tomto prípade obecné zastupiteľstvo. Návrh je ponechať 5%, pričom tvorba 

rezervného fondu by bola zo zisku 3.079,82,-€ vo výške 153,99,-€. Keďže rezervný fond môže 
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byť tvorený na základne zakladacej listiny max.do výšky 10% základného imania, čo v našom 

prípade predstavuje sumu 500,-€, tento rok budeme tvoriť rezervný fond vo výške 30,08,-€. O 

použití rezervného fondu na základe zakladateľskej listiny rozhoduje konateľ spoločnosti. 

Z titulu priznaného postavenia pracovného podniku sociálne integrácie, má spoločnosť 

povinnosť použiť najmenej 30% zo zisku každoročne použiť na vytváranie nových pracovných 

miest, alebo na zlepšenie pracovných podmienok. V našom prípade znamená, že z čistého zisku 

3.079,82,-€ 30%  je čiastka 923,95,-€, ktorú navrhujeme vyčleniť na uvedené skutočnosti. V 

roku 2018 sme vyčlenili čiastku 2.567,32,-€, ktorá bola použitá v plnej výške na nákup 

pracovných odevov a obuvi a na odmeny pre zamestnancov. 

 

M.Šatara – na čo sa použije tých 30 % z príjmu konkrétne. 

 

Starosta – na čo bude potrebné, na pracovné odevy, pracovné náradie – na zlepšenie pracovných 

podmienok zamestnancov. 

Výsledok hlasovania:   

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 riadnu účtovnú závierku spoločnosti Obecný podnik služieb Hrnčiarske 

Zalužany, s.r.o. (ďalej OPOS) za rok 2019; 

- OZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 30,08,-€, čím hodnota  rezervného fondu 

dosiahne výšku 500,- € čo je 10% zo základného imania; 

- OZ schvaľuje použitie 30% z čistého zisku dosiahnuté spoločnosťou OPOS za rok 2019, čo 

predstavuje  čiastku 923,95,-€,  na vytváranie nových pracovných miest, resp.  na zlepšenie 

pracovných podmienok zamestnancov spoločnosti. 

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

7.  Odovzdanie majetkového priznania : 

 

Starosta - podľa platných zákonov je starosta povinný do 30.4. príslušného roka podať 

„majetkové priznanie“ do podateľne obce a toto priznanie má byť na 1. zasadnutí OZ konanom 

po tomto termíne odovzdané komisii na ochranu verejného záujmu (Mgr.Fiľová, M.Šatara, 
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Ing.Vargic). V prípade, ak tak neurobí môže prísť o časť platu, pri viacnásobnom porušení aj o 

funkciu. 

 

Potom Ing.A.Krajlíková admin.pracovníčka OcÚ – odovzdala komisii na ochranu verejného 

záujmu majetkové priznanie, ktoré bolo doručené do podateľne OcÚ dňa 29.4.2020.  

 

Členovia komisie si majetkové priznanie prezreli a vrátili ho do úschovy obce. 

 

 „ OZ konštatuje, že starosta obce odovzdal do podateľne obce dňa 29.4.2020 jeho Oznámenie 

funkcii, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019, ktoré bolo na zasadnutí 

OZ odovzdané komisii na  ochranu verejného záujmu.“ 

 

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

 

 

15. Diskusia 

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

 

O.Melich – mal by som otázku čo sa týka OPOS-u. Ján Krajlík je ešte v pracovnom pomere.  

 

Starosta – áno je ešte v pracovnom pomere, momentálne je  s dieťaťom na dlhodobej OČR  

v súvislosti s Covid 19. 

-----------  

 

V.Ďalog – všimol som si, že ľudia vyvážajú do kontajnera na cintoríne príliš veľa smetí autami. 

 

Starosta – mohli by sme tam urobiť prirodzenú bariéru, aby tam ľudia nemohli voziť autom 

väčší komunálny odpad. Ale potom sa môže stať, že ho budú voziť ku ,,Harasti“. 

 

V.Ďalog – ak ľuďom chceme dovoliť voziť tam odpad, tak by bolo dobré, aby sa to 

kontrolovalo. 

 

M.Šatara – ja by som to zatiaľ nezamykal, lebo odpad skončí v prírode. 

 

O.Melich - keby sme dali kontajner ku vstupnej bráne – bol by viac na očiach. 

 

Ing.A.Kováčová – v cintoríne je už len jeden kontajner. 

 

Starosta – druhý kontajner je v parku pri obecnom úrade. Tento je určený na biologicky 

rozložiteľný odpad. Máme zmluvu s AGRO – CS o vývoze biologicky rozložiteľného odpadu.  

Čo nám zvýši mieru separovania odpadu. 

Zatiaľ, pokiaľ nebudeme mať zberný dvor, by som umiestnenie  kontajnera nemenil.  

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

 

Ing.R.Vargic – poprosil by som starostu, aby nám povedal niečo o IBV. Chcel by som 

objasniť v akom stave vybavovania sme. 
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Starosta – predložil som vám plán stavebných pozemkov. Malo by ich byť v konečnom štádiu 

30.  Teraz pracujeme na projektovej dokumentácii k územnému konaniu. Po jeho schválení 

budeme pracovať na stavebnom povolení...Vtedy budeme vedieť aj celkový rozpočet na všetky 

siete, cesty, chodníky. V tejto chvíli neviem aké budú celkové náklady. Po vypracovaní 

rozpočtov sa rozhodneme ako budeme postupovať ďalej.... Budú to vysoké náklady a tak aj čas 

na realizáciu projektu bude zrejme dlhý...      

 

 

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: 

4.9.2020, resp. podľa potreby. 

 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

Overovatelia : 

Ondrej Melich 

Ing.Radovan Vargic 

 

 

 

 

 

                                                                            Ing.Branislav Nociar 

                                                                  starosta obce   
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                      Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

                Uznesenie č. 2/ 2020 ( 9/2018 -2022) 
 

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

5.6.2020 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 6.3.2020. 

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

3. Interpelácie poslancov. 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Hrnčiarske 

Zalužany za rok 2019 (príloha č.1). 

5. Aktuálnu informáciu o daňových pohľadávkach obce. 

 

 

B/ Schvaľuje : 
 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

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

 

 

2. Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad (príloha č.2) 

 

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

 

 

3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019, vo výške        

24.042,36,-€ , na tvorbu rezervného fondu. 

 

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

 

 

4. Rozpočtové opatrenie č.2/2020, podľa predloženého návrhu (príloha č.3). 

 

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

 

 

5. Rozpočtové opatrenie č.3/2020, podľa predloženého návrhu (príloha č.4). 

 

Dátum: ..................................                     Podpis: ..............................................   
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6. V súvislosti s ekonomickými dopadmi koronakrízy na rozpočet obce, pozastavenie 

čerpania výdavkov v rozpočte na rok 2020 podľa predloženého návrhu (príloha č.5). 

 

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

 

 

7. Čerpanie rezervného fondu na spoluúčasť obce pri financovaní projektov, na revízie  

plynových  zariadení,  opravu  regulačnej   stanice  plynu,  dezinfekčné  prostriedky,  

v celkovej výške: 6.350,41 € . 

  Z toho: -  na kapitálové výdavky:  2.763,60 €; 

                         -  na bežné výdavky:         3.586,81 €.  

 

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

 

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužanyč.1/2020, ktorým sa schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany podľa predloženého 

návrhu (príloha č.6). 

 

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

 

 

9. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a mládeže s 

trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre ZŠ s MŠ Ožďany na rok 2020  vo 

výške 376,- €. 

 

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

 

 

10. Kúpu pozemkov – novovytvorených parciel podľa geometrického plánu 48109622-

41/2020, úradne overeným dňa: 6.5.2020, pod číslom: G1-79/2020, v k.ú. Hrnčiarske 

Zalužany, nasledovne: 

– p.č.CKN  1006/8, ostatná plocha, o výmere 1 m2; 

– p.č.CKN  1006/9, ostatná plocha, o výmere 31 m2; 

– p.č.CKN  1006/10, ostatná plocha, o výmere 169 m2; 

– p.č.CKN  1006/11, ostatná plocha, o výmere 233m2; 

– p.č.CKN  1006/12, ostatná plocha, o výmere 101 m2; 

– p.č.CKN  1006/13, ostatná plocha, o výmere 35 m2; 

t.j. celkom 570 m2, za účelom rozšírenia budúcej miestnej komunikácie k IBV, za kúpnu 

cenu 1€/m2. 

 

Dátum: ..................................                     Podpis: ..............................................   
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11. OZ schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany v 

rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32 

- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 27.727,05 EUR z 

celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

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

 

 

12. Odpis nevymožiteľných pohľadávok za daň z nehnuteľností a poplatkov za komunálny 

odpad  v sume 499,21 € podľa predloženého návrhu (príloha č.7).  

 

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

 

 

C/ Súhlasí 

 

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

zákonov (ďalej len „ZoHH), 

                                                       s ú h l a s í 

s prevádzkovaním  kurzových stávok v prevádzke: Hostinec – Dolná krčma, č.241, 980 

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

prevádzkovanie kurzových stávok,  o ktorú spoločnosť SYNOT TIP, a.s.  požiada.“ 

 

 

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

 

 

 

D/ konštatuje, že 
 

 

1. Starosta obce odovzdal do podateľne obce dňa 29.4.2020 jeho Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019, ktoré bolo na zasadnutí 

OZ odovzdané komisii na  ochranu verejného záujmu. 

 

 

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

 

E/ Schvaľuje : 

 

1.  OZ schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti Obecný podnik služieb Hrnčiarske   

Zalužany, s.r.o. (ďalej OPOS) za rok 2019; 

- OZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 30,08,-€, čím hodnota  rezervného 

fondu dosiahne výšku 500,- €, čo je 10% zo základného imania; 

- OZ schvaľuje použitie 30% z čistého zisku dosiahnutého  spoločnosťou OPOS za rok 

2019, čo predstavuje  čiastku 923,95,-€,  na vytváranie nových pracovných miest, resp.  

na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov spoločnosti. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing.Branislav Nociar 

                                                               starosta obce    

 


