Obec Hrnčiarske Zalužany
Z Á P I S N I C A 4/2020 (11/2018-2022)
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré sa konalo dňa 23.10.2020 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.

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.

3.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Branislav Nociar starosta obce, určil:
Za zapisovateľku: pracovníčku OcÚ p. Ing. Agátu Krajlíkovú.
Za overovateľov: p.Ing.Andrea Kováčovú a p.Mgr.Jana Fiľovú.
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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 4.9.2020.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
7. Interpelácie poslancov.
8. Prerokovanie žiadostí.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.
Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, otázky a návrhy na doplnenie
programu, starosta dal hlasovať za predložený návrh programu.
Hlasovanie:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

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

5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 4.9.20200
Starosta:
Body B/2 a B/3 – schválený predaj a predajná cena stavebného pozemku č.1 p. Henriete
Kotmanovej z Lučenca - kúpna zmluva bola uzavretá dňa 5.10.2020. V ten istý deň bola
zaplatená aj kúpna cena (3.985,- €).
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Body B/4 - B/6 – schválená forma predaja, predaj a predajná cena obecného pozemku, pod
RD Pecsökovcov - oznámené žiadateľom, predajná zmluva zatiaľ nebola vypracovaná.
„ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 4.9.2020 boli splnené.“

6.) Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
Starosta:
a) Kúpa, opravy a budovanie majetku:
- kúpa:
Samozrejme, čo sa týka obce a výkonu originálnych kompetencií (MŠ, ŠJ, ŠKD) škrtáme
výdavky a nakúpili sme len:
V súvislosti s 2. vlnou COVID-u:
– stojany na dezinfekciu, bezdotykové dávkovače a dezinfekciu (všetko po 6 ks) – DS,
OCÚ, MŠ, ŠJ, TJ, organizácie - za 1.083 €;
– látky na šitie rúšok+ gumičky 47,90 €;
Pre ŠJ – novú chladničku, nakoľko stará sa pokazila – 413,80 €
V ZŠ je situácia iná, tu sa jedná o prenesenú kompetenciu štátu a zdroje z normatívu sú pomerne
vysoké. Taktiež sú tam ďalšie mechanizmy a napr.na náklady súvisiace s Covidom dostali
ďalšie zdroje (1.500,-€).
Tu je potrebné príjmy minúť do 31.3.2021 a preto sa v ZŠ nakúpilo nasledovné:
– dezinfekčné prostriedky, dávkovače – 531+595,58 €; = 1.126,58 €;
– vybudovanie kabeláže (porty, zásuvky, spojky, zálohovanie dát, izolácie, lišty –
1.709,70 € + údržba PC (313,60 €), nový počítač 695,84 €;
– nové zvonenie s GPS hodinami – 624,60 €;
– umelé rúška – 53,89 €;
a to ešte stále je v ZŠ dostatok zdrojov, ktoré musíme žiaľ minúť – radšej by som ich odložil na
horšie časy, ale to sa nedá.
- opravy, budovanie:
– realizovali sme aj opravu verejného osvetlenia (293,40 €), rozsiahlejšiu opravu
obecného rozhlasu (245,70 €). Teraz by mali svietiť všetky svetlá a hrať všetky
amplióny. Ak by náhodou nie, dajte nám prosím informáciu. Pripravujeme
opravy vianočného osvetlenia;
– pokračujeme v budovaní kanalizačných prípojok na ulici Novej. Doteraz sme
ich vybudovali 27, už zostávajú len 3 – z nich jednu dovedieme len do chodníka,
lebo majiteľ RD nechce, aby sme mu ju robili my. 2 zostávajú otvorené;
– samozrejme pracujeme na rekonštrukcii domu smútku a budovy šatní TJ, ktoré
sú riešené z dotácií – viac v ďalšej časti;
– dali sme opraviť aj strechu na obslužnej miestnosti ČOV (fatrafol), kde výrazne
zatekalo a v nej sú umiestnené všetky merače, elektrina a hrozili vážne škody.
Urobili to dnes, tak konečnú cenu neviem, ale nemala by sa vážne odlišovať od
ponuky, ktorá bola na 956,-€.
Samozrejme mimo týchto vecí súbežne riešime ďalšie bežné veci - kosenie, čistenie verejných
priestranstiev, vrátane cintorína – príprava na „dušičky“. V školstve sme riešili opatrenia
súvisiace k COVID-om, na dôvažok sme mali v jedálni salmonelózu, riešili sme režim v
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školskej družine a podobne. Ak by ste chceli vedieť z tejto oblasti viac, prejdeme si to v rámci
diskusie.
Teraz sa budeme musieť pripraviť na Covid-testovanie obyvateľstva a tak ďalej. Naozaj sa
nenudíme.
b) Žiadosti o dotácie:
I. Schválené dotácie - aktuálny stav:
1. - Kompostáreň:
Do konca tohto októbra mala byť kompostáreň postavená.
Ako viete v tomto projekte mám treba dokončiť už len tieto stavebné práce (techniku už máme,
VO realizované skontrolované). Dochádza však ku komplikácii, nakoľko víťazná firma (SITE
Mojmírovce – cena 38.401,63 €) nevie tieto práce z viacerých dôvodov v stanovenom termíne
realizovať (COVID, rozpočet, počasie).
Navrhli žiadosť o zmenu projektu (namiesto panelov - betón), čo nám však musí riadiaci
orgán schváliť, s predĺžením termínu realizácie. V prípade neschválenia by dodávateľ odstúpil
od zmluvy. To by znamenalo realizáciu nového verejného obstarávania (následne jeho kontrola)
a kompostáreň by sa budovala až v ďalšom roku. Takže uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
-----------2. Regionálny príspevok (RP) na projektovú dokumentáciu (PD) IBV (stavebné pozemky).
Tu v podstate nemáme nič nového - prebieha tzv. inžinierska činnosť k územnému rozhodnutiu
(stanoviská úradov k projektu).
My počas tohto obdobia musíme vykúpiť tie pozemky pod cestou. Už mám zmluvy takmer
vypracované (komplikácia pri jednej osobe), v ďalšom týždni by som chcel už začať realizovať
výkup.
------------3. Futbalová infraštruktúra
Budova TJ - už dokončené zateplenie, vrátane sieťky a lepidla. Už sme začali s
„ťahaním“ fasádnej omietky a bude nasledovať obloženie sokla. Po ukončení prác budeme
žiadať o platbu, zrejme formou refundácie. Každá takáto investícia, aj keď je z väčšej časti
platená z dotácie, keď ju chceme urobiť poriadne (a to chceme) vyvoláva ďalšie investície, na
ktoré musíme nájsť peniaze z vlastných zdrojov. Napr. pri tejto budove sme museli zviesť
dažďovú vodu z odkvapov do dažďovej kanalizácie, nakoľko doteraz stekala voľne k základom
a dochádzalo k vlhnutiu budovy. Taktiež sme museli odizolovať starú budovu novou fóliou,
nakoľko izolácia základov bola nižšie ako okolitý terén (vlhnutie stien). Museli sme dokúpiť aj
parapetné dosky, odviesť vodu z umývadla v rozhodcovskej miestnosti – bola odvedená za
budovu a podobne. Keď to bude všetko spočítané bude potrebné upraviť aj rozpočet, ale to si
necháme na ďalšie OZ. Všetky práce týkajúce sa tohto projektu by sme chceli stihnúť do konca
mesiaca.
-----------4. Dom smútku (DS): a) dotácia z úradu vlády
b) RP z AP
a) dotácia z úradu vlády:
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Už bolo vykonané: rozbitie striešky, obitie omietky z celého objektu, zabetónovanie
„pätiek“ pod prístrešok, vybudovanie oblúkov na čelnej strane budovy a dekoračnom múre,
pracuje sa na zarovnaní fasády, budovaní soklov (OPOS).
Zároveň ďalší subdodávateľ inštaluje konštrukciu prístreškov. Ďalší tento týždeň urobil
komplexnú opravu strechy fatrafólom. V konečnej fáze budú realizované dekoračné obklady a
natiahnutie stierky.
Je tam veľa roboty, ale do konca novembra by sme to chceli stihnúť.
Na budúci rok by sme mali zainvestovať do ozvučenia, nakoľko existujúce je v dezolátnom
stave.
b) RP Dom smútku:
Tu to celé skrátim – tretíkrát sme podali žiadosť o príspevok, tentokrát na sumu 30.280,27 € .
Aj keď to vyzeralo, že naša žiadosť bude zamietnutá, na rokovaní výboru pre rozvoj okresu sa
nám podarilo vybojovať aspoň čiastočné schválenie dotácie vo výške 10.000,-€. To však
podlieha ešte definitívnemu schváleniu podpredsedníčky vlády.
V prípade schválenia by táto dotácia bola použitá na vybudovanie bezbariérového vstupu do
obradnej siene a opravu - výmenu obkladov na schodišti, ako aj pred bočným vestibulom.
Rozpočet na tieto práce je projektantom napočítaný 10.597,74 €. Samozrejme pri verejnom
obstarávaní sa cena môže zmeniť, ale výraznejší posun smerom dolu nepredpokladám. Teda
môžeme počítať so spoluúčasťou obce v sume cca 600,-€. Ale oplatilo by sa to, lebo budovu
DS, vrátane schodiska, vstupov a bezbariérového vstupu by sme už mali dokončenú.
Sú tu však dve komplikácie. Prvá - definitívne schválenie podpredsedníčky vlády a druhá
termín realizácie. Máme takmer koniec októbra a schvaľovací proces ešte nie je dokončený,
nehovoriac o vypracovaní a podpise zmluvy o dotácii. Pritom realizácia by mala byť v tomto
roku (stavebné práce -počasie).
Uvedené sme riešili aj na zasadnutí okresného výboru, kde sme požadovali schválenie výnimky
z termínu realizácie pri stavebných prácach, ktoré sa nedajú realizovať v zime. Tam nám bolo
prisľúbené nastolenie tohoto problému z Úradu vlády SR. Uvidíme, ako to celé skončí.
--------------II:Podané žiadosti:
1. Zberný dvor (ZD) - (celkový rozpočet: 554.540,91 €; z toho dotácia: 526.813,86 €;
vlastné zdroje: 27.727,05 €:
Už vykonané:
– 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,
vypracovateľa realizačnej PD, stavebný dozor – sú to oprávnené náklady a dávajú sa do
žiadosti;
– pred podaním žiadosti bolo začaté VO na stavebnú časť (najnižšiu cenu ponúkla firma:
Idea Invest s.r.o. Zvolen za cenu 238.727,15 €), teraz prebieha vyhodnocovanie ponúk
(splnenie podmienok VO);
– bola vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, vrátane
rozpočtu;
– podarilo sa nám úspešne dotiahnuť proces územného rozhodnutia, ktoré máme
právoplatné;
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– podarilo sa nám vyňať pozemky pod zberným dvorom z pôdneho fondu a vybaviť
stavebné povolenie, ktoré je už právoplatné.
V deň, keď nám prišla dožiadačka (doplnenie chýbajúcich dokladov, oprava sporných vecí v
žiadosti o dotáciu) nám bolo schválené stavebné povolenie – čo som považoval za najväčšie
ohrozenie. Požadované veci sme poslali na ministerstvo životného prostredia v stanovenom
termíne a veríme, že žiadosť nám bude schválená.
Išlo by o najväčšiu jednorazovú investíciu v obci (kanalizácia budovaná postupne) za veľmi
dlhé obdobie, ktorá by nám výrazne pomohla v riešení nášho odpadového hospodárstva, s
parkovaním a doplnením potrebnej techniky a podobne.
V prípade schválenia by mal byť celý projekt realizovaný v budúcom roku.
2. Dotácia MSVVaŠ SR na dovybavenie školských kuchýň:
Je to do výšky 5.000,-€, bez spoluúčasti obce, preto podanie žiadosti nemuselo schvaľovať OZ.
Max. výška je 5.000,-€, ktorú sme samozrejme využili.
Z dotácie je možné kúpiť viac druhov spotrebičov, ale je to kapitálová dotácia, preto hodnota
každej kupovanej hnuteľnej veci musí prevyšovať 1.700,-€. Nuž kúpiť napr. chladničku za
1.700,-€, by bolo pre nás zbytočné a preto sme vybrali konvektomat za cenu 5.000,-€. Ak by
nám schválili dotáciu nižšiu, tak sa dá kúpiť aj lacnejší.
III. Pripravované žiadosti:
1. Kanalizácia ul. Cintorínska:
K tomuto projektu už máme právoplatné územné rozhodnutie – schvaľuje stavebný úrad. Teraz
pracujeme na vydaní stavebného povolenia, ktoré vydáva Okresný úrad Poltár, odbor
starostlivosti o životné prostredie.
Žiadosť o dotáciu z Envirofondu by sme mali podať do 15.12.2020, je tu však jedna
komplikácia, ktorú preberieme v bode rôzne.
„OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu.“

7.) Interpelácie poslancov
V tomto bode dal starosta priestor poslancom na ich interpelácie.
M.Šatara – chcel by som sa opýtať či sa bude pokračovať s úpravou cesty od kríža.
Starosta – Začala to robiť pre nás regionálna správa ciest, ale potom prišlo obdobie dažďov
a nedalo sa pokračovať. Sľúbili, že keď to počasie dovolí budú pokračovať. Počasie nám to
zatiaľ nedovolilo.
----------M.Šatara – čo sa týka cesty ku ,,Harasti“, bolo by dobré poslať tam dvoch VPP pracovníkov,
aby ostrihali kríky. Bol tam drvič, ale nie je to dobre urobené.
Starosta – drvič sme zohnali my. Pozrieme sa ešte na to.
-----------Ing.A.Kováčová – pri oždianskej šťavici sú preplnené kupy na plasty. Je tam pohádzaných
plno fliaš.
Starosta – je to oždianske, oni by sa mali postarať.. My máme dosť starostí s našim majetkom.
Nechápem prečo tam ľudia musia nechávať tie fľaše....
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-----------O.Melich – pri rodinnom dome Oláhovcov by bolo potrebné vyčistiť vpusty.
Starosta – po sviatku všetkých svätých, keď už nebude kosenie, tak budeme robiť iné práce,
vrátane čistenia vpustov.
„OZ berie na vedomie interpelácie poslancov.“

8.) Prerokovanie žiadostí.
1. Žiadosť p. Patrika Melicha z R.Soboty o odkup stavebného pozemku :
„Pán Patrik Melich chce odkúpiť stavebný pozemok č.2, ktorý sme pôvodne predali manželom
Brezovickým. Keďže títo od kúpy odstúpili, mali by sme najprv zrušiť pôvodné uznesenie
týkajúce sa predaja a ceny a následne schváliť odpredaj a cenu novému záujemcovi – ak je na
to vôľa. Uznesenie, ktoré sa týkalo formy predaja č.5/2019, bod B/6, zo dňa 8.11.2019 (osobitný
zreteľ), zostáva v platnosti. Tam sa kupujúci neuvádza.
- Zrušenie uznesenia:
Uznesenie č.5/2019, bod B/7, ktoré znie:
OZ schvaľuje predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a v k.ú. Sušany,
parcely CKN:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/8, o výmere 128m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/3, o výmere 41m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/18, o výmere 606m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/3, o výmere 51 m2, druh pozemku: vodná plocha;
spolu o výmere 826 m2:
Ing. Petrovi Brezovickému a manželke Eleonóre Brezovickej r. Barátovej , bytom č.267,
980 12 Hrnčiarske Zalužany, v podiele 1/1, za cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom za 4.130,00 €,
za účelom výstavby rodinného domu. S podmienkou: ak kupujúci nebudú mať v termíne
24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy vydané platné stavebné povolenie a v tej istej
dobe nezačnú s výstavbou rodinného domu – obec si uplatní právo spätnej kúpy podľa §
607-610 Občianskeho zákonníka. Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a
prevod znáša kupujúci.

Hlasovanie:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Proti:
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Zdržal
sa:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:
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„OZ ruší uznesenie č.5/2019, bod B 7“.
------------ Schválenie predaja a ceny:
Myslím, že v tomto prípade môžeme spojiť uznesenie o predaji spolu s predajnou cenou 5€/m2
x 826 m2 = 4.130,-€.
O.Melich – nie sú tam vysporiadané vodné plochy.
Starosta – pozemky sú vysporiadané, len je potrebné zmeniť druh pozemku. To si to má urobiť
nový majiteľ.
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 predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a v k.ú.
Sušany, parcely CKN:
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v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/8, o výmere 128m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/3, o výmere 41m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/18, o výmere 606m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/3, o výmere 51 m2, druh pozemku: vodná plocha;
spolu o výmere 826 m2:
Patrikovi Melichovi, bytom L.Novomeského 13/247, 979 01 Rimavská Sobota, v podiele 1/1,
za cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom za 4.130,00€, za účelom výstavby rodinného domu. S
podmienkou: ak kupujúci nebude mať v termíne 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy
vydané platné stavebné povolenie a v tej istej dobe nezačne s výstavbou rodinného domu –
obec si uplatní právo spätnej kúpy podľa § 607-610 Občianskeho zákonníka. Náklady na
vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod znáša kupujúci.“
-------------2. Žiadosť p. Mareka Turoňa z Poltára o dokup stavebného pozemku
Jedná sa o pozemok č.5 – na rozhraní katastrov, z väčšej časti na k.ú. H.Zalužany. Vedľa neho
sú v našom k.ú. 2 pozemky, ktoré si nechá obec v rezerve a tento by sme mohli predať. Potom
nám zostane voľný len pozemok č. 4. (Sušany), ktorého predaj sme pôvodne odsúhlasil pani
Kucejovej. Jej zať avízoval odstúpenie od kúpy, ale oficiálne nám zatiaľ nič neprišlo. V prípade
vôle predať pozemok je potrebné schváliť formu predaja, predaj a cenu.
Ing.A.Kováčová – bolo by dobré, keby mal vchod do domu v katastri H.Zalužany – podľa toho
sa zameriava adresný bod a prideľuje sa súpisné číslo.
Starosta – tak je to s ním dohodnuté....
- Forma predaja:
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:
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„OZ schvaľuje formu predaja nehnuteľností –
Hrnčiarske Zalužany a k.ú. Sušany:

pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú.

- stavebný pozemok č.5: spolu o výmere: 634 m2, ktorý pozostáva z parciel CKN
nachádzajúcich sa:.
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/11, o výmere 467m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie;
- p.č. 1018/5, o výmere 52m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/60, o výmere 57m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/1, o výmere 58m2, druh pozemku: vodná plocha;
podľa § 9a ods.8, písm e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu osobitného zreteľa,
ktorý je špecifikovaný nasledovne: nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na ktorých je
nutnosť odstraňovania zaburinenia, ekonomický prínos z predaja, z miestnych a podielových
daní, prínos z využitia kapacít ZŠ a MŠ“.
- Predaj a cena :
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:

6

„ OZ schvaľuje predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a v k.ú.
Sušany, parcely CKN:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/11, o výmere 467m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie;
- p.č. 1018/5, o výmere 52m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
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- p.č. 603/60, o výmere 57m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/1, o výmere 58m2, druh pozemku: vodná plocha;
spolu o výmere 634 m2:
Marekovi Turoňovi, Fučíkova 620/7, 987 01 Poltár, v podiele 1/1, za cenu 5,00 €/m2, t.j.
celkom za 3.170,00€, za účelom výstavby rodinného domu. S podmienkou: ak kupujúci
nebude mať v termíne 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy vydané platné stavebné
povolenie a v tej istej dobe nezačne s výstavbou rodinného domu – obec si uplatní právo
spätnej kúpy podľa § 607-610 Občianskeho zákonníka. Náklady na vypracovanie zmluvnej
dokumentácie a prevod znáša kupujúci“.

9.) Rôzne:
1. Dodatok č.1 z nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 02/2015:
„V r. 2015 sme, na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže, uzavreli s firmou AGROMEL
PT s.r.o. H.Zalužany 36, nájomnú zmluvu na prenajatie 4,9523 ha obecnej poľnohospodárskej
pôdy na 5 rokov – do 30.9.2020.
Vysúťažená cena je vo výške 100,-€/ha, čo je na miestne pomery dobrá cena.
Jedná sa však o pozemky, na ktorých bude realizovaný projekt IBV Rakatník. Zatiaľ nevieme
presný začiatok realizácie, ale skôr ako o rok to nebude. Preto navrhujem, aby sme nerobili
novú súťaž na prenájom - lebo podľa zákona by sme ju museli prenajať najmenej na 5 rokov.
My by sme ju predĺžili o 1 rok. Potom uvidíme či ju predĺžime znova, alebo už začneme s
realizáciou IBV.
Keď by sme tak neurobili, museli by sme odstraňovať zaburinenie a samozrejme by sme prišli
o nájomné.
M.Šatara – ak s tým pán Ondrej Melich súhlasí.
O.Melich – súhlasím s predĺžením nájmu o 1 rok.
V.Ďalog – zo zákona s môže predlžovať o 1 rok.
Starosta – keď je vôľa na obidvoch stranách.
Mgr.J.Fiľová – je to lepšia cesta predlžovať.
Ing.A.Kováčová – bolo by dobré, keby sme mali územné rozhodnutie, že tam bude IBV.
Starosta – sme v štádiu vybavovania územného rozhodnutia...

Hlasovanie:
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Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Proti:

Zdržal
sa:

/

Ondrej Melich
Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

5

1

„OZ schvaľuje predĺženie platnosti (doby nájmu) nájomnej zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov č. 02/2015 , o 1 rok t.j. do 30.9.2021.“
----------------2. ČOV, kanalizácia:
Starosta –Vrátim sa k problému, ktorý som avízoval v správe o činnosti OcÚ.
Ako som Vás informoval v minulosti, na 1 linke ČOV sme mali haváriu, ktorú riešila inšpekcia
životného prostredia.... Keďže táto linka si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, túto sme odstavili
a presmerovali do novej 2 linky
Keby sme však realizovali kanalizáciu na ul . Cintorínskej, za týchto okolností nemohli by sme
k nej pripájať občanov, nakoľko počet pripojených by presiahol 400 a teda by sme museli mať
v prevádzke obidve linky.... Čo na základe uvedeného nie je možné....
Dotáciu z Envirofondu však môžeme žiadať len jednu: buď na rekoinštrukciu 1. linky
ČOV, alebo na rozšírenie kanalizáciu na ul. Cintorínskej.....
Mám za to, že na čo budeme rozširovať kanalizáciu, keď na ňu nemôžeme pripájať
občanov.... Logickejšie by bolo dať najprv do poriadku ČOV a až potom rozširovať
kanalizáciu....
Dotáciu z Envirofondu môžeme žiadať len jednu: buď na rekonštrukciu 1. linky ČOV, alebo
na rozšírenie kanalizácie na ul. Cintorínskej.
Požiadal som dodávateľa technológie ČOV o vypracovanie rozpočtu, resp. projektu opravy
1.linky ČOV.
Nie je však jasné či stihneme do 15.12.2020 pripraviť projekt + vydať stavebné povolenie.
V tejto interakcii navrhujem tento postup:
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– v prípade, že sa nám podarí v tejto lehote pripraviť podklady k žiadosti o dotáciu na
rekonštrukciu ČOV – podať túto žiadosť,
– ak nie tak podať žiadosť o dotáciu na kanalizáciu na ul. Cintorínskej.
Ing.A.Kováčová – keďže sme ešte nepodali žiadosť o dotáciu na kanalizáciu na ulici
Cintorínskej, môžeme podať žiadosť na rekonštrukciu ČOV.
Starosta – môžeme podať len jednu žiadosť.
Mgr.J.Fiľová – takže žiadosť o dotáciu na kanalizáciu ul.Cintorínska sa bude podávať budúci
rok.
Starosta – pravdepodobne áno.
M.Šatara – v prvom rade je potrebné riešiť ČOV.
,,OZ odporúča podanie žiadosti na Envirofond prednostne na rekonštrukciu 1.linky ČOV.“
---------------3. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
Starosta - Každoročne sme v tomto čase schvaľovali výšku dotácii z rozpočtu obce, ktoré sme
následne zapracovávali do rozpočtu na budúci rok.
Poslal som vám prehľad o dotáciách za roky 2017-2020. V nej ešte nie sú zakomponované
žiadosti 3 subjektov, ktoré o dotáciu nepožiadali. Je tam nový subjekt BOX Academy BB Vlada
Konského.
Uvedené vám dávam zatiaľ len na vedomie, nakoľko ešte nemáme aktuálnu
podielových daní (od štátu) na budúci rok, nevieme z čoho máme vychádzať.

prognózu

Napriek uvedenému, je jasné, že podielové dane majú byť nižšie ako v tomto roku - zatiaľ
nevieme o koľko. Počkáme na prognózu, podľa nej navrhneme výšku dotácií na budúci rok a
na budúcom OZ schválime ich výšku.
Poprosím vás o vaše názory na výšku dotácií v ďalšom roku.
M.Šatara – Hrnčiarka navýšila o 200,- €, Červený kríž z 250,- € na 500,- €. Odôvodnili nejako
tie sumy.
Starosta – na rok 2020 sme im schválili ti isté sumy ako na rok 2019.
Mgr.J.Fiľová – ja navrhujem dať teraz tú nižšiu dotáciu, keď teraz dostaneme nižšie podielové
dane. A potom im ešte môžeme dať ak bude finančná situácia obce lepšia.
Starosta – schvaľovať budeme obozretne.
M.Cabanová – môžeme schváliť čerpanie štvrťročne a potom podľa potreby upravovať.
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,,OZ berie na vedomie správu o žiadostiach miestnych organizácií o dotácie na rok 2021
a odporúča ich schválenie na ďalšie zasadnutie OZ, keď bude známa prognóza podielových
daní obce na rok 2021.“
----------------4. Dane a poplatky
Starosta - Ďalšia vec, ktorá súvisí s budúcoročným rozpočtom..... Chcem sa s vami poradiť,
resp. poznať váš názor ako postupovať v týchto oblastiach.
a) Poplatky za komunálny odpad:
V súvislosti so zmenou zákona o poplatkoch za komunálny odpad (KO) sme vlani skokovo
zvýšili cenu poplatku z 12,-€ na 18,-€. To súviselo s tým, že poplatky za uloženie KO nám zo
zákona stúpli o 19,-€/tonu, čo predstavovalo zvýšený náklad pre obec o 3.000,-€ + tam bolo
zvýšenie cien za zneškodnenie a odvoz KO od zberovej spoločnosti.
Teraz v súvislosti s tým istým zákonom, ak by sme mali tie isté objemy a tú istú mieru
separovania, mala by sa nám cena za uloženie KO zvýšiť o ďalších 6,-€/tonu, čo predstavuje
sumu cca 1000,-€. Je tu však ešte možnosť, že sa podľa miery separovania posunieme o
kategóriu vyššie a tým sa nám náklad za uloženie zvýši o 3,-€/tonu – čo je cca 500,-€.
Na základe uvedeného mám za to, že by sme tieto poplatky nemali zvyšovať.
Poprosím vás o vaše názory“.
V.Ďalog – ja som tiež za to, aby sme nezvyšovali výšku poplatku za KO v roku 2021.
Ing.A.Kováčová – ďalší rok sa bude tento poplatok zvyšovať?
Starosta – nemusí sa zvyšovať, ak by sme dobre separovali, tak by sme boli v nižšej kategórii.
M.Šatara – myslím si, že v ďalších rokoch môžeme čakať zvyšovanie poplatku za
skládkovanie.
,, OZ odporúča ponechať výšku poplatku za KO v doterajšej sume 18,- €/1 osobu/ na rok.“
b) Miestne dane
„Vlani sme kvôli skokovému nárastu poplatkov za KO nezvyšovali dane. Tie sme nezvyšovali
od roku 2012.
Príjmy z podielových daní nám klesajú, dane nezvyšujeme a náročnosť obyvateľstva na služby,
ktoré poskytuje obec sa zvyšujú. To zákonite vytvára tlak na financie a tento stav nie je
dlhodobo udržateľný.
V tabuľke sme vám poslali prehľad o tom, aké majú sadzby okolité obce, aké máme my a aký
je náš návrh zvýšenia niektorých daní, ak sa tak rozhodneme.
Poprosím vás o odpovede na 2 otázky:
– či v týchto neistých časoch ideme zvyšovať dane;
– keď áno, tak o koľko.
Mgr.J.Fiľová – ja som za zvýšenie aké je uvedené v návrhu.
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M.Šatara – v tomto období by som nezvyšoval dane vôbec, dane máme dobre nastavené.
V.Ďalog – ja by som nezaťažoval podnikateľov zvyšovaním daní za priemyselné stavby.
O.Melich – som za zvýšenie daní podnikateľom, tak ako je uvedené v návrhu.
Po diskusii bolo prijaté nasledovné odporučenie:
,, OZ odporúča zvýšenie daní z nehnuteľností na rok 2021 nasledovne:
- daň za stavby na bývanie na 0,075 €/m2;
- daň za stavby priemyselné na 0,29 €/m2;
- daň za stavby viacpodlažné príplatok za podlažie na 0,06 €/m2;
- daň za byty 0,075 €/m2;
- daň za nebytový priestor 0,075 €/m2.“
5. Kompostéry:
Starosta - Ďalšia vec, ktorá má súvis s rozpočtom. Podľa novely zákona o odpadoch by mala
každá obec, ktorá nemá všetky domácnosti pokryté kompostérmi, začať realizovať zber
kuchynského odpadu. Týka sa to len domácností, ktoré sú obývané. Tých máme 19, ktoré
nemajú kompostér. Keby sme chceli kúpiť tie isté ako sme nakupovali cez ZOPLO cez fondy,
pri ponúknutej cene 110€/1ks – by to bolo cca 2.100,-€.
Bytovky máme zatiaľ poriešené, tak, že sme dali 6- bytovkám po 1 kompostéry a 12 bytovke
2 kompostéry.
Bytovky by mali mať iné riešenie:
6-bytovky: 2 x 1050 l + 1 x na štiepku = 270,-€ x 2= 540,-€
12- bytovka 3 x 1050 l + 1 x na štiepku= 380,-€
Spolu bytovky na kompostéry: 920,-€
4 doterajšie kompostéry z bytoviek by sme mohli použiť pre občanov a teda nakúpiť 15
kompostérov za 1650,-€.
Spolu kompostéry: 2.600,-€
Teda takýto náklad by sme museli vynaložiť v budúcoročnom rozpočte, aby sme sa vyhli
povinnosti zberať kuchynský odpad.
Náklad na takýto zber zatiaľ nevieme úplne presne kvantifikovať, ale jednoznačne by boli
vyššie, lebo by sme museli nakúpiť do každej domácnosti nádoby na kuchynský odpad cca
10€/ks x 350 = 3.500,-€ + platiť 1x za 2 týždne za vyprázdňovanie.
Poslanci s návrhom súhlasili.
-----------------6. Úver MF SR (bezúročná návratná finančná pomoc)
Starosta - Vláda, v súvislosti s výpadkom príjmov samospráv, ktoré boli spôsobené COVIDom, má záujem kompenzovať obciam tento výpadok. Kompenzácia bude vo forme bezúročnej
návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) s odkladom splácania do roku 2024.
15

Podmienky:
– výška pôžičky – do výšky výpadku podielových daní konkrétnej obce podľa prognózy
MFSR z júna 2020 – v našom prípade je to max.17.218,-€;
– účel – na výkon samosprávnych funkcií v danom roku;
– termín podania žiadosti: do 31.10.2020;
– odklad splátok: do roku 2024;
– doba splácania: 4 roky, teda budú 4 ročné splátky (2024-2027);
– odpustenie splácania – je tam taká možnosť na základe rozhodnutia vlády - keďže
splácanie by sa malo začať v r.2024 (voľby do NRSR), je tam dosť vysoká
pravdepodobnosť, že sa tak stane.
V prvej chvíli som takúto pomoc od štátu pre obec automaticky odmietol. Hlavne kvôli
korektnosti som nechcel prenášať záväzok na ďalší volebné obdobie.
Keď som si však preštudoval podmienky, zmenil som názor.
- pôžička nebude nič stáť – bezúročná, bez poplatkov;
- keď by sme ju ani nepoužili, nič nestratíme, skôr naopak – z pohľadu časovej hodnoty peňazí
vlastne vrátime nominálne tú istú sumu, ale reálne sa hodnota vracaných peňazí zníži o infláciu
(jednoducho -za 17.000,- € si kúpime teraz viac ako o 4 roky, keď ju začneme splácať);
- je tu reálna možnosť, že pôžička bude odpustená;
- prípadné nové vedenie obce nezačne splácať pôžičku v prvom roku fungovania, ale až
koncom druhého, na čo je možné sa v pohode pripraviť;
- ročná splátka 4.250,-€, je z pohľadu príjmov obce naozaj nie likvidačná;
- a ďalšia vec, ak by nám prešiel projekt zberného dvora, mali by sme tam spoluúčasť takmer
28.000,-€ a to by sme bez úveru nezvládli. Ak použijeme týchto 17.000,- €, tak 11.000,- € by
sme mali v rozpočte nájsť.
Podmienkou je finančné zdravie prijímateľov pôžičky, ktorí musia spĺňať 2 podmienky:
- dlh obce nesmie byt vyšší ako 50 % skutočných bežných príjmov za minulý rok. V našom
prípade je to: dlžoby nemáme, ak by sme počítali s úverom 17.000,- € a bežné príjmy za rok
2019 boli vo výške 607.814,56 €, bolo by to necelých 2,8 %.
- suma splátok úverov vrátane dodávateľských nesmie prekročiť 25% bežných príjmov. V
našom prípade je to isté, lebo nemáme žiadne úvery.
K tomuto by sa mal vyjadri aj hlavný kontrolór, ktorému teraz odovzdávam slovo.
Kontrolór obce pán Ivan Pilčík – prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu
podmienok prijatia návratnej finančnej pomoci (príloha č.1 zápisnice):
V súlade s § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konštatujem, že :
a) Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu obce v hodnote 60% skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je splnená.
b) Podmienka neprekročenia sumy ročných splátok úveru v hodnote 25% skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je splnená.
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V zmysle § 17 ods. 9 hlavný kontrolór obce Hrnčiarske Zalužany preveril možnosť
prijatia spomínaného úveru s nasledovným záverom: Obe podmienky zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách sú dodržané, návratné zdroje financovania je možné
prijať.
„OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok prijatia
návratnej finančnej pomoci (príloha č.1 zápisnice)“
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie
Vladimír Ďalog

Za:

Proti:

Zdržal sa:

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„OZ schvaľuje prijatie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v r.2020 od Ministerstva financií SR, vo výške 17.000,-€“.
------------------7. Elektrické nabíjacie stanice
Starosta - Ministerstvo hospodárstva SR vypísalo výzvu na vybudovanie verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc.
Podmienky:
– dotácia do výšky 5.000,-€ (v našom prípade pri vybratej stanici – 2x nabíjací bod
4.750,-€);
– spoluúčasť 5 % (v našom prípade 250,-€);
– uzávierka 30.11.2020;
– doba realizácie 6 mesiacov od schválenia.
Ďalšie informácie:
- vypracovanie PD + žiadosti 900,-€;
– mesačný náš poplatok za správu stanice 10,-€;
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– zisk z predaja prislúcha obci, pričom je fixne stanovená nákupná cena elektriny pre tieto
stanice 0,09,-€/kw;
– istič 50 amp.- máme v rozvodnej skrini hlavného ističa;
– 2 parkovacie miesta;
– obce, ktoré budú mať nabíjacie stanice budú môcť žiadať o dotáciu na kúpu
elektromobilu (95 %), keďže nemáme obecné služobné auto - to by sa nám veľmi zišlo.
– či chceme či nie, je to budúci trend a bol by som rád, keby sme kráčali s dobou.
Ing.R.Vargic – dá sa s vybudovaním elektrickej nabíjacej stanice aj počkať. Ak by obec
nedostala dotáciu na auto, bola by nabíjacia stanica zbytočná.
Starosta – neviem či bude ešte ďalšia výzva. Obec by to auto potrebovala. Chcel som, aby sa
obec modernizovala a kráčala s dobou.
M.Šatara - v tejto dobe je to pre nás úplne zbytočné.
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:

0

2

4

„OZ neschvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
výzvy s kódom č.: 11378/2020-4210-52028.:
·

Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadateľa obec
Hrnčiarske Zalužany, čo predstavuje 250 EUR.

· Kód výzvy: č.: 11378/2020-4210-52028.
·

Uznesenie je zverejnené na webe obce: https://www.hrnciarskezaluzany.sk//.“

-------------------
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8. OPOS – sála, espresso
Starosta - Čo sa týka OPOS-u, v priebehu roka sme mali priebežne prácu. Samozrejme sme sa
snažili zohnať zákazky aj na zimu, ale v tomto období je to naozaj ťažké, každý šetrí peniaze a
hrozí, že pre pracovníkov nebudeme mať v zime dosť roboty.
Preto, ak to finančná situácia obce dovolí, by sme sa už teraz mali podebatovať o tom, či im
zadá zákazku obec. Keď áno tak mi napadajú v podstate 2 veci:
– oprava sály Ocú
– oprava espressa vrátane WC a umyvárky.
Práce – stierkovanie, výmena osvetlenia, podláh, sadrokartóny, radiátory (sála), príprava na
klimatizáciu.
M.Šatara – máme na to nejaké zdroje v rozpočte.
Starosta – finančná situácia sa stále mení, samozrejme uvedené budeme robiť len ak nám
finančná situácia umožní.
O.Melich – je potrebné tieto opravy urobiť.
V.Ďalog – ja by som nerobil v espresse kazetový strop. Radšej by som prerobil kompletne WC
v espresse - to je veľmi zle riešené.
,,OZ odporúča: v prípade, že bude dosť finančných zdrojov vykonanie rekonštrukcie
espressa vrátane WC, umývárky a kuchynky, s možnosťou začatia rekonštrukcie sály OcÚ.“

10. Diskusia
V tomto bode dal starosta priestor prítomným na ich príspevky do diskusie.
V.Ďalog – cesta na Novej ulici je v zlom stave, bolo by potrebné podokončovať a dobetónovať
chodníky.
Starosta – chceme urobiť celú ulicu, všetky prípojky a opraviť chodníky. Ak sa to nebude dať
tak samozrejme cestu aj chodníky upravíme..
-------------M.Šatara – na moste cez potok smerom na bývalé kúpalisko niekto odpílil zábradlie. Je to
nebezpečné, bolo by dobré urobiť tam aspoň drevené zábradlie.
Starosta – určite je potrebné to urobiť. Urobíme to, keď na to nájdeme čas aj financie.
--------------Mgr.J.Fiľová – čo sa týka zamestnávania cez projekty UPSVaR – teraz by mal byť nový projekt
od 1.1.2021 na dva roky.
Ing.A.Krajlíková – máme podaný projekt na zamestnanie učiteľky v MŠ- ,,Pracuj zmeň svoj
život“. Momentálne zatiaľ nie je iný dostupný projekt UPSVaR-u. Musíme počkať, určite budú
nové projekty.
---------------19

O.Melich – budú naši hasiči nápomocní pri COVID- testovaní v našej obci?
Starosta - ak to bude možné, tak určite áno.

11.) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým za účasť. Obecné
zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené. Najbližšie zasadnutie OZ sa bude konať:
11.12.2020, resp. podľa potreby.
Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková
Overovatelia :
Ing.Andrea Kováčová
Mgr.Jana Fiľová

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany
Uznesenie

č. 4/ 2020 ( 11/2018 -2022)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa
23.10.2020 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

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

Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 4.9.2020.
Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
Interpelácie poslancov.
Správu o žiadostiach miestnych organizácií o dotácie na rok 2021 a odporúča
ich schválenie na ďalšie zasadnutie OZ, keď bude známa prognóza podielových
daní obce na rok 2021.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok prijatia návratnej
finančnej pomoci (príloha č.1 zápisnice).
B/ Schvaľuje :
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Dátum: ..................................

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

2. OZ schvaľuje predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a v k.ú.
Sušany, parcely CKN:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/8, o výmere 128m2, druh pozemku: zastavaná plocha;
- p.č. 1018/3, o výmere 41m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/18, o výmere 606m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/3, o výmere 51 m2, druh pozemku: vodná plocha;
spolu o výmere 826 m2:
Patrikovi Melichovi, bytom L.Novomeského 13/247, 979 01 Rimavská Sobota, v
podiele 1/1, za cenu 5,00 €/m2, t.j. celkom za 4.130,00€, za účelom výstavby rodinného
domu. S podmienkou: ak kupujúci nebude mať v termíne 24 mesiacov od podpisu
kúpnej zmluvy vydané platné stavebné povolenie a v tej istej dobe nezačne s výstavbou
rodinného domu – obec si uplatní právo spätnej kúpy podľa § 607-610 Občianskeho
zákonníka. Náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod znáša kupujúci.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................
21

3. OZ schvaľuje formu predaja nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú.
Hrnčiarske Zalužany a k.ú. Sušany:
- stavebný pozemok č.5: spolu o výmere: 634 m2, ktorý pozostáva z parciel CKN
nachádzajúcich sa:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/11, o výmere 467m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie;
- p.č. 1018/5, o výmere 52m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/60, o výmere 57m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/1, o výmere 58m2, druh pozemku: vodná plocha;
podľa § 9a ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu osobitného
zreteľa, ktorý je špecifikovaný nasledovne: nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na
ktorých je nutnosť odstraňovania zaburinenia, ekonomický prínos z predaja, z
miestnych a podielových daní, prínos z využitia kapacít ZŠ a MŠ.
Dátum: ..................................

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

4.OZ schvaľuje predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a v k.ú.
Sušany, parcely CKN:
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany:
- p.č. 1017/11, o výmere 467m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie;
- p.č. 1018/5, o výmere 52m2, druh pozemku: vodná plocha;
v k.ú. Sušany:
- p.č. 603/60, o výmere 57m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;
- p.č. 943/1, o výmere 58m2, druh pozemku: vodná plocha;
spolu o výmere 634 m2:
Marekovi Turoňovi, Fučíkova 620/7, 987 01 Poltár, v podiele 1/1, za cenu 5,00 €/m2,
t.j. celkom za 3.170,00€, za účelom výstavby rodinného domu. S podmienkou: ak
kupujúci nebude mať v termíne 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy vydané platné
stavebné povolenie a v tej istej dobe nezačne s výstavbou rodinného domu – obec si
uplatní právo spätnej kúpy podľa § 607-610 Občianskeho zákonníka. Náklady na
vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod znáša kupujúci
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................
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5.OZ schvaľuje predĺženie platnosti (doby nájmu) nájomnej zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov č. 02/2015 , o 1 rok , t.j. do 30.9.2021.
Dátum: ..................................

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

6. OZ schvaľuje prijatie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r.2020 od Ministerstva financií SR, vo výške
17.000,-€.
Dátum: ..................................

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

C/ Ruší :

1. OZ ruší uznesenie č.5/2019, bod B/7.
Dátum: ..................................

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

D/ Odporúča :

1. OZ odporúča podanie žiadosti o dotáciu na Envirofond prednostne na rekonštrukciu
1.linky ČOV.
Dátum: ..................................

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

2. OZ odporúča ponechať výšku poplatku za KO v doterajšej sume 18,- €/1 osobu/ na
rok.
Dátum: ..................................

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

3. OZ odporúča zvýšenie daní z nehnuteľností na rok 2021 nasledovne:
-daň za stavby na bývanie na 0,075 €/m2;
-daň za stavby priemyselné na 0,29 €/m2;
-daň za stavby viacpodlažné príplatok za podlažie na 0,06 €/m2;
-daň za byty 0,075 €/m2;
-daň za nebytový priestor 0,075 €/m2.

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

Podpis: ..............................................
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4. OZ odporúča: v prípade, že bude dostatok finančných zdrojov, vykonanie
rekonštrukcie espressa vrátane WC, umývárky a kuchynky, s možnosťou začatia
rekonštrukcie sály OcÚ.
Dátum: ..................................

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

E/ Neschvaľuje :

1. OZ neschvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z výzvy s kódom č.: 11378/2020-4210-52028.:
· Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany
Hrnčiarske Zalužany, čo predstavuje 250 EUR.

žiadateľa obec

· Kód výzvy: č.: 11378/2020-4210-52028.
· Uznesenie je zverejnené na webe obce: https://www.hrnciarskezaluzany.sk//.
Dátum: ..................................

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

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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