Obec Hrnčiarske Zalužany
Z Á P I S N I C A 5/2020 (12/2018-2022)
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),
ktoré sa konalo dňa 11.12.2020 o 16,30 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 5, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neprítomný je pán Miroslav Slížik, ktorý sa ospravedlnil.
Mgr.Jana Fiľová sa dostavila na zasadnutie OZ v bode č.6, od tohto bodu prítomných 6
poslancov.

3.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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Ing. Branislav Nociar starosta obce, určil:
Za zapisovateľku: pracovníčku OcÚ p. Ing. Agátu Krajlíkovú.
Za overovateľov: p.Miroslav Šatara a p.Ing.Radovan Vargic.

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 23.10.2020.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
7. Interpelácie poslancov.
8. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce č. 02/2020 o dani z nehnuteľností,
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o
podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske
Zalužany na rok 2021.
9. Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.
10. Schválenie dotácií na rok 2021.
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021.
12. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021.
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
Vladimír Ďalog

Za:

Proti:

/

Mgr.Jana Fiľová neprítomná
Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/
2

Zdržal
sa:

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

5.) Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.10.2020
Starosta:
Bod B/2 – schválený predaj a predajná cena stavebného pozemku č.2 p. Patrikovi Melichovi
z R.Soboty – oznámené žiadateľovi, kúpna zmluva zatiaľ nebola vypracovaná.
Body B/3 - B/4 – schválená forma predaja, predaj a predajná cena stavebného pozemku č. 5
p. Marekovi Turoňovi - oznámené žiadateľovi, kúpna zmluva zatiaľ nebola vypracovaná.
Bod B/5 – schválené predĺženie platnosti nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych
pozemkov - dodatok bol podpísaný.
Bod B/6 – schválené prijatie bezúročnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z
príjmov 2020 od MF SR (17.000,-€) - žiadosť bola včas podaná a prostriedky už máme aj na
účte.
Bod D/1 - odporučené podanie žiadosti o dotáciu na Envirofond prednostne na rekonštrukciu
1. linky ČOV - urobili sme všetko pre to, aby sa to podarilo. Síce ešte nebudeme mať
právoplatné stavebné povolenie (SP), ale žiadosť sme podali 10.12.2020 a pri dožiadačke
doplníme SP – viac v ďalších bodoch.
Body D/2 a D/3 – odporučené ponechanie poplatku za KO v doterajšej výške a úprava
niektorých daní – uvedené bolo zapracované do VZN 02/2020, ktoré budeme schvaľovať v
ďalších bodoch.
Bod D/4 – odporučené, v prípade dostatku zdrojov, vykonanie (v zimnom období)
rekonštrukcie espressa, WC, umývárok a kuchynky, prípadne so začatím rekonštrukcie sály
OcÚ, OPOS-om - uvedené sme plánovali urobiť aj v súvislosti s tým, aby mal OPOS zákazku
aj v zimnom období. Teraz sa nám javí, že cca od februára by sme mali mať pomerne zaujímavú
zákazku v jednej obci a tak ak budeme mať dostatok zdrojov (v obci), nakúpime nejaký
materiál na uvedené rekonštrukcie ešte v tomto roku a keď budeme mať v OPOS-se málo
zákaziek práce budú vykonané.
Bod E/1 – neschválené podanie žiadosti o dotáciu na elektrostanice – žiadosť samozrejme
nebola podaná.
„ Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.10.2020 boli splnené.“

6.) Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
V tomto bode sa na zasadnutie OZ dostavila aj pani Mg.J.Fiľová – od tohto bodu prítomných
6 poslancov.
Starosta:
a) Kúpa, opravy a budovanie majetku:
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Kúpa:
Obec:
– v rámci prípravy na ďalšie kolo testovania sme nakúpili ochranné overaly, návleky, štíty
a rukavice - 813,77,-€;
– v súvislosti s rekonštrukciou DS – keďže v tomto počasí neschlo lepidlo, ani fasádna
farba, sme kúpili 2 elektrické ohrievače - za 108,-€ + jeden plynový ohrievač (na OPOS
za 98,-€), tieto sa nám zídu aj v budúcnosti (vyhriatie domu smútku pri pohreboch
a pod.)
ZŠ:
Tu je potrebné príjmy minúť do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka. Nakúpili sme:
– notebooky 5 ks (dištančné vzdelávanie) - 4.945,-€;
– dataprojektor - 637,20 € (z dotácie na dištančné vzdelávanie).
Opravy, budovanie:
–

–
–

realizovali sme ďalšiu opravu verejného osvetlenia (2 svetlá nesvietili), ako aj
komplexnú opravu vianočného osvetlenia (1.381,30 €). Teraz by to už nemalo
robiť problémy, tak ako v minulosti – každé má svoju poistku, tak by nemalo
vyhadzovať VO a každý svetelný had bol nanovo preizolovaný.
Keďže nám horia termíny, všetky sily sústredíme na dokončenie rekonštrukciu
domu smútku a predtým na budovu TJ, ktoré sú riešené z dotácií - viac v ďalšej
časti.
K tomu ešte realizujeme vo vlastnej réžii opravu kontajnera na odpad.
Nainštalovali sme vianočné výzdoby vrátane stromčeka. Vyčistili sme vpuste do
dažďovej kanalizácie a mnohé ďalšie prevádzkové činnosti.

Všetci pracovníci zamestnávaní s dotáciou UPSVar-u nám ku koncu roka končia. Nový
program na opätovné zamestnanie ešte nevyšiel a tak zrejme v januári budeme musieť prijať
niekoho na dohodu na prípadné odhŕňanie resp. odpratávanie snehu.
b) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy – ako sme avizovali v minulosti, do MŠ sme
potrebovali, podľa počtu detí, ešte jednu pracovníčku. Vyšiel nový program so vznešeným
názvom „ Pracuj, zmeň svoj život“ (§54, aktivita 3), ktorý nie je ktovieako výhodný, ale iný
funkčný nie je: 6 mesiacov nám UPSVaR prepláca 85 % z ceny práce (15 % obec) a 3 ďalšie
mesiace musíme udržať pracovné miesto na vlastné náklady.
Takže od 1.1.2021 do 30.9.2021 prijímame na toto miesto slečnu Natáliu Stanovú z Č.Brezova
(kvalifikovaná učiteľka).
c) Celoplošné testovanie – ako viete v dňoch 31.10.2020 - 1.11.2020 sa uskutočnilo
celoplošné testovanie. Sami viete, za akých organizačných okolností zo strany štátu to všetko
prebiehalo. Informácií bolo málo, nemohli sme sa spoliehať úplne na armádu, ktorá mala
zabezpečiť zdravotníkov, ochranné a dezinfekčné pomôcky, stravu pre zdravotníkov a podobne.
Za takýchto okolností je dobré sa na nikoho nespoliehať a riešiť veci vo vlastnej réžii, s nádejou,
že aspoň náklady nám preplatia. Keby sme sa boli spoľahli na štát, tak by sme nemali
zdravotníkov, ochranné pomôcky by sa nám minuli v prvý deň doobeda a odberový personál
by bol bez stravy.
Čo sa týka samotného testovania - zvolili sme systém, že sme občanom oznámili, v ktorý deň
a hodinu sa majú členovia rodinných domov dostaviť na testovanie. Taktiež sme za pomoci
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firmy ADASKO Group vysielali z jednej kamery naživo cez FB a teda, keď nebol dlhý rad
čakajúcich tak bolo možné prísť sa otestovať vo vhodnom čase. Toto sa nám osvedčilo a ľudia
boli testovaní takmer bez čakania.
V prvý deň bolo testovaných 500 ľudí, z toho cca 150 cudzích a v druhý deň 111 testovaných,
z toho 17 cudzích. Ako asi už viete pozitívnu sme mali len 1 občianku z Hrnčiarskej Vsi, ktorá
samozrejme zamlčala, že už bola v predošlý deň vo svojej obci pozitívne testovaná. Keď sme
sa to dozvedeli, bolo to oznámené polícii, ktorá ju následne riešila.
Keď to zhrniem, testovanie prebehlo v poriadku, bez nejakých vážnych incidentov a po tejto
skúsenosti sme pripravení kedykoľvek ho zopakovať.
Náklady na toto testovanie u nás boli 3.098,07 €, ale je pravda, že do toho sme započítali aj
veci, ktoré sme nakúpili vtedy, keď ešte nebolo známe, že sa bude testovať, pre vlastnú potrebu.
Štát nám z tejto sumy preplatil 2.465,27 €. Zostali nám stojany s automatickými dávkovačmi,
dezinfekcie + pomerne dosť materiálu, takže sme spokojní so štátom preplatenou sumou.
Pre zaujímavosť: z vyčíslených nákladov z 1. vlny 2.328,20 € nám bolo preplatené 2.055,20 €.
Takže aj s týmto môžem vyjadriť spokojnosť.
V súvislosti s testovaním chcem vysloviť veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne
zapojili do odberov:
Zdravotnícki pracovníci: MUDr. Henrieta Sivičeková, Bc. Zdenka Filipiaková, Mgr.
Slávka Husárová, Julia Škorňová, Miroslava Nociarová, Milan Markotán ml.
Administratívni pracovníci: Ing. Agáta Krajlíková, Martina Cabanová, Zuzana
Košťáliková, Zuzana Vargicová.
Dobrovoľní hasiči: Helena Parobeková, Marek Potocký.
Zázemní pracovníci: Bc. Veronika Libiaková, Dana Obročníková, Katarína Machavová.
Bola to ťažká práca, v rizikovom infekčnom prostredí, ktorú zvládli perfektne. Ešte raz vďaka.
c) Žiadosti o dotácie:
I. Schválené dotácie - aktuálny stav:
1. Kompostáreň:
Ako som vás už informoval - do konca tohto októbra mala byť kompostáreň postavená. Treba
dokončiť stavebné práce – areál kompostoviska (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). Taktiež nechcú realizovať spevnené plochy panelmi, ale betónom.
- Požiadali sme riadiaci orgán (SAŽP) - o zmenu projektu (namiesto panelov – betón) a taktiež
o predĺženie termínu realizácie.
- Zmena projektu nám nebola schválená a súbežne s tým ani predĺženie termínu realizácie.
- Vyzvali sme teda dodávateľa na prevzatie staveniska a ten nám odstúpil od zmluvy.
- SAŽP sme boli usmernení ako postupovať ďalej:
– opäť požiadať o zmenu projektu (zmena panelov na betón);
– opäť požiadať o zmenu termínu realizácie (do 06/2021);
– realizovať nové verejné obstarávanie;
– dať ho skontrolovať;
– a po odsúhlasení realizovať projekt.
Nuž sú to eurofondy v slovenskej realite. Jedná sa o pomerne malý projekt a dokumentáciu
máme na 3 plné fascikle. Nedá sa nič robiť, ak chceme niečo vybudovať musíme strpieť
podmienky toho kto dotáciu poskytuje.
--------------2. Regionálny príspevok (RP) na projektovú dokumentáciu (PD) IBV (stavebné pozemky).
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Tu v podstate nemáme nič nového:
- prebieha tzv. inžinierska činnosť k územnému rozhodnutiu (stanoviská úradov k projektu);
- súbežne sa pracuje na PD pre stavebné povolenie a my pripravujeme výkup pozemkov pod
cestou pri kompostárni;
- do konca roka by mala byť PD vrátane rozpočtov hotová a my by sme mali uhradiť zvyšok
ceny za PD pre stavebné povolenie.
------------3. Futbalová infraštruktúra
Budova TJ - projekt je už dokončený. Dotácia vyúčtovaná a už nám ju aj uhradili na účet. V
jarnom období bude potrebné ešte doladiť niektoré drobnosti (dofugovanie, namontovanie
prístrešku, svetlá, prístrešky pred vchody a podobne).
-------------4. Dom smútku (DS): a) dotácia z úradu vlády
b) RP z AP
a) Komplexná opravu fasády – projekt je už takmer dokončený (ťahá sa fasádna farba,
domontuje sa lexan).
Následne uhradíme dodávateľovi realizačnú cenu a dotáciu vyúčtujeme Úradu vlády SR.
b) RP Dom smútku:
Už minule som vás informoval že vo výbore pre rozvoj okresu nám bola schválená suma vo
výške 10.000,-€, ktorá by sa mala použiť na vybudovanie bezbariérového vstupu do obradnej
siene a opravu - výmenu obkladov na schodišti, ako aj pred bočným vestibulom.
Táto dotácia nám už bola schválená aj podpredsedníčkou vlády, ale až koncom novembra nám
prišla zmluva o dotácii na podpis, s tým že práce majú byť realizované do konca roku 2020. To
samozrejme nie je možné, preto som požiadal Ministerstvo investícií, informatizácie a
regionálneho rozvoja o zmenu zmluvy s termínom realizácie do konca roku 2021. Bolo nám
vyhovené a takto upravenú zmluvu o dotácii som podpísal 1.12.2020. Do mesiaca po jej
podpise poskytovateľom a zverejnení, by nám mali byť tieto prostriedky pripísané na účet.
Následne by sme mali urobiť verejné obstarávanie a v ďalšom roku aj samotnú realizáciu
projektu. Nebezpečná je jedna zmena, že VO sa kontroluje až po realizácii projektu – pri
vyúčtovaní, t.j. je tam riziko, že pri nejakej chybe pri VO by nám mohli dotáciu skrátiť. Ale čo
je dnes bez rizika.....
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.
---------------II. Podané žiadosti.
1. Zberný dvor (ZD) - (celkový rozpočet: 554.540,91 €; z toho dotácia: 526.813,86 €;
vlastné zdroje: 27.727,05 €,
Tu už máme všetky procesy, s výnimkou vyhodnotenia VO, na stavbu dokončené. Už nám
prišla aj výzva na doplnenie dokumentácie (dožiadačka). Všetko požadované sme doplnili. Už
by sa malo rozhodnúť o schválení resp. neschválení dotácie.
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Problém – ako skoro vždy – je s verejným obstarávaním: projektová dokumentácia - tiež ako
skoro vždy - nebola jednoznačná, s chybami. Obstarávateľ musel odpovedať na otázky
uchádzačov a s projektantom dopĺňať zadanie. Nie všetci súťažiaci postrehli tieto doplnenia a
tým by z formálneho hľadiska mali byť z VO vyradení. Prípadné vyradenie by mohlo byť nimi
namietané a tým by sa celý proces mohol naťahovať. Odporučené nám je radšej zrušiť toto VO
a vypísať ho nanovo, čo zrejme aj urobíme. Vyhodnotenie VO musí byť ukončené do konca
roka.
2. Dotácia MŠVVaŠ SR na dovybavenie školských kuchýň:
Pripomeniem, že išlo o dotáciu pre ŠKJ na konvektomat vo výške 5.000,-€, táto nám nebola
schválená. Zrejme vyčlenili málo zdrojov, lebo schválili 160 žiadostí a 1177 neschválili.
3. Žiadosť o zaradenie DHZO do kategórie C - t.j.o dotáciu na vybavenie DHZ vo výške
1.400,-€ - každoročne opakujeme túto žiadosť a doteraz nám bolo vždy vyhovené. Z nej
postupne dopĺňame vybavenie nášho DHZ. Podali sme ju októbri.
4. Žiadosť o dotáciu BBSK – tiež pravidelne sa opakujúca žiadosť na obecné slávnosti. Vždy
žiadame vyššiu sumu – teraz 4.000,-€ a obyčajne nám schvália od 1.000-2.000,-€. Výnimka
bola v tomto roku, keď VÚC kvôli Covid-u napriek schváleniu zrušila dotácie na takýto typ
podujatí. Žiadosť sme podali v novembri. Táto sa už musí podávať elektronicky, čo mnohým
obciam a organizáciám robí problém a niektorí o dotáciu nepožiadali. My sme to zvládli a
keďže všetko zlé je na niečo dobré – je možné, že „pomôcka“ vo forme elektonizácie podávania
žiadostí nám prinesie vyššiu dotáciu – uvidíme.
III. Pripravované žiadosti:
1. Žiadosť na Envirofond na projekt: Rekonštrukcia ČOV Hrnčiarske Zalužany:
Po našej dohode, že ak stihneme pripraviť podklady by bolo logickejšie podať žiadosť na tento
projekt, ako na kanalizáciu na ul. Cintorínskej, na ktorú by sa nemohli občania do
zrekonštruovania ČOV pripájať – sme sa sústredili na tento projekt.
Postupnosť:
– vypracovanie projektovej dokumentácie (580,-€);
– vyžiadanie si stanovísk dotknutých orgánov k stavebnému povoleniu (SVP, TI, OÚŽP
– SOH, stavebný úrad),
– podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Toto by malo byť vydané po
15.12.2020, dokedy je potrebné podať žiadosť. Keďže sa to nestihne - musíme ho mať
právoplatné do dožiadačky, ktorú očakávame koncom januára a dovtedy by sme mali
mať SP k dispozícii;
– vykonanie verejného obstarávania - urobené;
– podanie žiadosti – podaná 10.12.2020.
Rozpočet na celý projekt je vo výške 193.288,80 €. Z verejného obstarávania vzišla cena
181.180,20 €.
Z projektu by sa malo kompletne zrekonštruovať strojno-technologické zariadenie
1.biologickej linky, vrátane elektra.
Po tejto rekonštrukcii by sme skolaudovali 1. a 2 linku a mali by sme pripravenú ČOV na 900
ekvivalentných obyvateľov. Mohli by sme rozšíriť kanalizáciu do celej obce a mať relatívne
s ČOV pokoj na niekoľko rokov.
V bode rôzne by sme mali schváliť podanie žiadosti o dotáciu.
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„OZ berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu.“

7.) Interpelácie poslancov
V tomto bode dal starosta priestor poslancom na ich interpelácie.
Mgr.J.Fiľová- chcela by som pochváliť priebeh testovania na COVID 19 v našej obci. Bolo to
veľmi dobre zorganizované.
Starosta – ďakujeme. Mali sme prideleného zástupcu armády, ktorý bol naozaj šikovný a aj
odberové tímy a zamestnanci obce to zvládli vynikajúco.
Ing.A.Kováčová – ja by som tiež chcela pochváliť vysielanie z kamery naživo cez FB. Priebeh
testovania bol plynulý. Taktiež treba oceniť aj to, že obec zabezpečila celodenné stravovanie
pre celý personál. Viem, že v niektorých obciach zdravotníci nedostali jedlo.
Starosta – naozaj bol priebeh testovania plynulý, nevznikali nejaké dlhé rady. Len v čase obedu
sa čakalo tak 30-45 minút.
Mgr.J.Fiľová – mala otázku na starostu či sa ešte bude testovať.
Starosta – asi sa ďalšiemu testovaniu nevyhneme. Pravidelne nám chodia z CO oznamy
pozitívne testovaných. Ten zoznam je čoraz viac obsiahlejší.
---------------M.Šatara – chcel by som sa opýtať, či budú aj v budúcom roku nejaké výzvy o dotácie na TJ.
Betón pred budovou šatní je už v zlom stave.
Starosta – na takéto niečo by sme asi nedostali dotáciu. To by sme mali riešiť z vlastných
zdrojov. Ale nie v budúcom roku, lebo predpoklad rozpočtu obce je nízky. V každom prípade
je to potrebné urobiť...
,, OZ berie na vedomie interpelácie poslancov.“

8.) Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce č. 02/2020 o dani z
nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania
dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2021.

Starosta - VZN sme pripravili v intenciách toho na čom sme sa dohodli na minulom zasadnutí
OZ a teda, že poplatok za komunálny odpad ponecháme na doterajšej úrovni 18€/osoba a rok
(niektorí majú zľavy) a mierne kozmetické zvýšenie niektorých daní. Takéto úpravy sú pre
obyvateľov naozaj symbolické, ale v sumáre prinesú obci do rozpočtu cca 2.150,-€ . Ak chceme
zachovať doterajšiu úroveň služieb pri klesajúcich podielových daniach od štátu, je potrebné
tieto zmeny urobiť.
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Ing.A.Krajlíková- prečítala návrh VZN č.02/2020 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021. Prečítala
zmeny sadzby daní z nehnuteľností, ktoré sa budú zvyšovať od 1.1.2021:
- daň za stavby na bývanie z 0,045/m2 na 0,075 €/m2;
- daň za stavby priemyselné z 0,25 €/m2 na 0,29 €/m2;
- daň za stavby viacpodlažné príplatok za podlažie z 0,04 €/m2 na 0,06 €/m2;
- daň za byty z 0,045 €/m2 na 0,075 €/m2;
- daň za nebytový priestor z 0,045 €/m2 na 0,075 €/m2 .
Poplatok za komunálny odpad zostáva v takej istej výške ako bol v roku 2020.
Nikto z prítomných nemal žiadne otázky ani pripomienky.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„OZ schvaľuje všeobecne závazné nariadenie obce č. 02/2020 o dani z nehnuteľností,
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske
Zalužany na rok 2021, podľa predloženého návrhu (príloha č.1).“

9.) Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.
Starosta:
Jedná sa o ďalšie poplatky za drobné služby poskytované obcou. Tu sme navrhli oproti
minulému roku 2 zmeny:
- Zvýšili sme poplatok za dom smútku zo 17,-€ na 20,-€ - takto sme to schválili aj vo VZN
1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska. Návrh zvýšenia korešponduje s poplatkami iných
obcí a zároveň odráža aj naše investície do zvýšenia kvality služieb – investíciami do domu
smútku.
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- Taktiež sme navrhli zvýšenie poplatku za kosenie dvorov: z 1,-€ na 100 m2 na 2-5,-€ na 100
m2. Dôvodom je fakt, že doterajší poplatok nám nepokrýval ani materiálové náklady (benzín,
olej, odpisy kosačky) nie to ešte mzdu pracovníka. Ďalším dôvodom je, že táto služba je naozaj
len doplnková – mali by to pre starých rodičov a rodičov robiť ich príbuzní a len vo
výnimočných prípadoch obec – ktorá má sama dosť svojho kosenia. A rozpätie 2-5 € vychádza
z praktických skúseností, keď nás niektorí občania zavolajú kosiť niekoľko rokov nekosenú
burinu a vtedy sú 2,-€ málo. Ostatné sa nám v minulosti osvedčili a tak sme ich ponechali v
rovnakej výške.
Ing.R.Vargic – kosenie využívajú aj iní občania, nie len starí.
Starosta – využívajú aj iní, ale nerobíme to radi. Žiadajú väčšinou už len vtedy keď je veľká
burina a to sa ťažko kosí.
V.Ďalog – neuvažovali ste o zvýšení poplatku za espresso. Espresso je potrebné po akcii vždy
aj poupratovať. Ja by som navrhoval poplatok: pri akcii do 2 hodín 15,- € , nad dve hodiny
25,- €.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„OZ

schvaľuje sadzby ďalších miestnych poplatkov podľa predloženého
návrhu“ s nasledovnou úpravou: - akcia v espresse do 2 hodín 15,- €;
- akcia v espresse nad 2 hodiny 25,- €.“(príloha č.2).

10.) Schválenie dotácií na rok 2021.
Starosta:
Na minulom OZ sme sa dohodli: počkáme na prognózu podielových daní na budúci rok, podľa
nej navrhneme výšku dotácií na budúci rok a na tomto OZ schválime ich výšku.
Prognóza nie je veľmi priaznivá (303.000,- € ) čo je o 16.000,- € menej ako bola pôvodná
prognóza (pred koronou) na tento rok. Táto prognóza sa mení zo dňa na deň 8.12.2020 bola
prognózovaná suma 308.000,- € a 10.12.2020 už len 303.000,- €.
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Návrh dotácií sme znížili oproti pôvodne schváleným na rok 2020 len o 300,-€, čo korešponduje
s výškou dotácií v r.2019.
Mení sa však štruktúra, keď DFS Hrnčiarik nepožiadal o dotáciu a naopak požiadala BOX
ACADEMY OZ Vlada Konského o 500,-€.
V prílohe, ktorú sme vám poslali sme navrhli niektoré úpravy oproti žiadaným sumám. Znížili
sme ČK z 500 € na 350 €, keď v minulosti žiadali o dotáciu na rôzne výlety, nie na vlastnú
činnosť, ktorá by mala vychádzať z poslania ČK.
Znížili SZZP, ktorí ani v tomto roku vôbec nevyužili dotáciu z 200,- € na 100,- €. DFS
Hrnčiarik, keďže o dotáciu nežiadali sme ju ani nenavrhli a Vladimírovi Konskému (BOX
ACADEMY) sme navrhli 250,-€.
Samozrejme mohli by sme byť v znižovaní dotácií ešte odvážnejší, ale nechceme úplne zastaviť
spoločenský, kultúrny a športový život v obci. Ale je to samozrejme na vás.
O.Melich – keďže je teraz taká situácia, ja by som dal všetkým polovicu požadovanej dotácie.
Starosta – ak napríklad TJ dostane polovicu dotácie, tak futbal v našej obci skončil. A podobne
by to mohlo skončiť aj v ostatných organizáciách.
O.Melich – BOX Academy to je u nás v obci?
Starosta – občianske združenie má sídlo v Banskej Bystrici. Dotácia však bude použitá pre
pána Vladimíra Konského – nášho občana.
M.Šatara- BOX Academy nie je naša domáca organizácia. Ja som tiež niekedy chodil do
takýchto centier, my sme sa vždy museli poskladať. Nie sme tu na to, aby sme posielali peniaze
do Banskej Bystrice. Rokujeme o tom, ako budeme krátiť dotácie pre naše miestne organizácie
a teraz by sme posielali peniaze do Banskej Bystrice, to sa mi nezdá správne.
V.Ďalog- vtedy sme V.Konskému schválili dotáciu, ale bolo to pre neho. Ale teraz toto jeho
združenie, chodia tam deti solventných rodičov. Ešte keby on organizoval nejaké podujatie a že
mu na to prispejeme tak áno.
Starosta – upresním len, že V.Konský v podstate žiada o dotáciu pre seba – na doplnky výživy,
športové vybavenie, športovú regeneráciu. Je to na jeho prípravu. Je to človek, ktorý robí dobré
meno našej obci. Je to náš rodák. Je aktívny, nápomocný. Často krát sa ponúkajú, že prídu na
naše Hrnčiarske slávnosti vystupovať. Ja by som mu tú dotáciu dal.
M.Šatara – keby prišiel na nejakú akciu u nás tak s tým nemám problém.
Mgr.J.Fiľová – teraz je situácia počas krízy ťažká. V.Konský si potrebuje udržať formu. Ani to
jeho združenie možno teraz tak nejde ako by malo. Nežiadal by dotáciu keby tie peniaze
nepotreboval.
Ing.R.Vargic- po iné roky chodil v Banskej Bystrici aj do nemocníc a zúčastňoval sa
dobročinných akcií pre deti v nemocniciach.
Ing.A.Kováčová – ja som za schválenie dotácií v navrhovanej výške. Ak sa napríklad nebude
hrať futbal počas roka, alebo organizácie nebudú fungovať, tak sa im dotácia neposkytne v plnej
výške. Som za to poskytnúť dotáciu aj V.Konskému.
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Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„ OZ podľa platného VZN č. 2/2016, o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Hrnčiarske Zalužany, schvaľuje pre rok 2021 dotácie na činnosť spoločenských,
kultúrnych a športových organizácií v úhrnnej výške 8.570,-€ , z toho pre:
Šachový klub 800,-€; FS HRNČIARKA 700,-€; Jednotu dôchodcov 500,-€;
Červený kríž 350,-€; Úniu žien 70,-€; Zväz protifašistických bojovníkov 200,-€; Slovenský
zväz zdravotne postihnutých 100,-€; TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany 5.600,-€, BOX
ACADEMY OZ Vladimír Konský 250,-€.“

11.) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021.
Starosta – v zmysle platných zákonov by sa k návrhu rozpočtu mal vyjadriť vo forme správy
aj hlavný kontrolór a preto mu odovzdávam slovo.
Kontrolór obce pán Ivan Pilčík – prečítal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Hrnčiarske
Zalužany na rok 2021 – návrh rozpočtu obce na rok 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi – zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Na základe uvedených skutočností odporučil Obecnému
zastupiteľstvu v Hrnčiarskych Zalužanoch predložený návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť.
Ku stanovisku hlavného kontrolóra nemal nikto z poslancov žiadne otázky.
,,OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021“ (príloha č. 3)

12.) Schválenie rozpočtu obce na rok 2021.
M.Cabanová - prečítala návrh rozpočtu obce na rok 2021:
Príjmy = 1.437.120 €
Výdaje =1.437.103 €
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------------------------HV= +17,-€
Východiská:
PRÍJMY:
– prognóza vývoja podielových daní 308.000,-€;
– vyššie daňové príjmy obce: o 2.000,-€.
VÝDAVKY:
– mzdy zamestnancov obce, vrátane ZŠ sme rozpočtovali na takej istej úrovni ako v roku
2020;
– zamestnanie 6 zamestnancov cez zvýhodnené programy.
Investície z vlastných zdrojov:
- budova OcÚ – 7.000,-€ (rekonštrukcie vnútorných priestorov – espresso, wc, umyvárka –
možno sála);
- opravy ciest - 3.000,-€ (svahovanie, šotolina na Salaš a šťavicu, resp. iné);
- ZŠ – rekonštrukcia kotolne, 1. etapa - 7.000,-€;
- nákup pozemkov (pod cestou na ul. Nad Mlyn, cesta k IBV) - 3.000,-€;
- splátka za kultúrny dom 4.565,-€ - k tomu sa vrátime v diskusii;
- MŠ – podlaha do triedy, koberec 2.000,-€ + 1.600,-€ klíma;
- ŠJ – výhrevný pult 600,-€.
Neinvestičné z vlastných zdrojov:
– audit - 1.400,-€;
– archivácia – 2.000,-€;
Investície z cudzích zdrojov so spoluúčasťou:
- Rekonštrukcia ČOV:

dotácia: 172.121,-€
spoluúčasť: 9.050,-€

- Zberný dvor:

dotácia – 532.000,-€
spoluúčasť– 28.000,-€

- Kompostáreň:

dotácia – 43.080,-€
spoluúčasť- 2.000,-€

Do rozpočtu nám nevošli kompostéry, amfiteáter, opravy ciest po prípojkách. Budeme to však
meniť podľa reálneho vývoja príjmov...
Poslanci nemali k návrhu rozpočtu žiadne otázky ani pripomienky.
Jednoduchá forma schvaľovania :
Starosta - kvôli jednoduchosti navrhujem, aby sme rozpočet schválili v jednoduchej forme–
podľa hlavných kategórií - tak ako to robíme v posledných rokoch, tak ako vám bol doručený.
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Výsledok hlasovania:

Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

,, OZ schvaľuje formu schválenia rozpočtu obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2021 v
jednoduchej forme–podľa hlavných kategórií.“
---------------Výsledok hlasovania:
Za:
Proti: Zdržal
Poslanec/hlasovanie
sa:
Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2021 na úrovni
hlavnej kategórie rozpočtovej klasifikácie podľa predloženého návrhu.“ (Príloha č. 4)
-----------Neúčtovanie v programovom rozpočte:
Obec môže a nemusí účtovať aj v programovom rozpočte.
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Programový rozpočet je to isté čo sme schvaľovali pred chvíľou, ale je to cca 30 stranový
dokument rozdelený do podkategórií s rozsiahlym opisom. V minulosti sme sa dohodli, že v
programovom rozpočte nebudeme účtovať. Môžeme to tak ponechať ak s tým súhlasíte.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2021 bez
programovej štruktúry“.

--------------Roky 2022-2023:
Keďže je veľmi ťažké naplánovať rozpočet čo len na 1 rok – musíme ho vždy aktualizovať a
upravovať v priebehu roka rozpočtovými opatreniami. Predložený rozpočet na roky 2022-23
je urobený len rámcovo, informatívne, bez plánovania väčších investícií. OZ by ho malo zobrať
na vedomie, ale ak chcete k nemu bližšiu informáciu – poprosím vás o otázky.
Nikto z poslancov nemal k návrhu rozpočtu na roky 2022-2023 žiadne otázky.
„Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2022 a 2023.“

13.) Prerokovanie žiadostí.
Starosta skonštatoval, že do dnešného zasadnutia OZ neboli doručené žiadne žiadosti.

14.) Rôzne:
1.Podanie žiadosti o dotáciu na Envirofond
Starosta:
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Ako som už spomínal, ideme podať žiadosť na Rekonštrukciu ČOV – ako sme sa dohodli na
minulom OZ. Z formálneho hľadiska by sme ju mali schváliť.
Celková cena: 181.180,20,-€, z toho dotácia 172.121,-€, spoluúčasť obce 9.050,-€“.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Slížik
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

,,Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na
rok 2021 na projekt: „Rekonštrukcia ČOV Hrnčiarske Zalužany“ vo výške 172.121€. OZ
zároveň schvaľuje spoluúčasť obce na financovaní projektu vo výške 5 % z oprávnených
nákladov projektu“.
-------------------2 . Návrh na vyradenie majetku
Starosta:
V účtovníctve nám figuruje nehmotný majetok (antivírový program a počítačový program
windows 98), ktorý bol obstarávaný v r.1998 spolu za cenu 145,38 € s nulovou zostatkovou
hodnotou. Samozrejme ani jeden z nich už dávno nie je používaný, preto ho navrhujeme
vyradiť.
Por.č.
1.
2.

inv.č. Názov
počet kusov
24. AVG program antivírusový
1
25. Windows 98
1

SPOLU: 145,38 €.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Proti:

Zdržal sa:
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cena obst.
62,40 €
82,98 €

Zost. hodnota
0€
0€

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Miroslav Slížik
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:

6

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie nehmotného majetku nakúpeného v
obstarávacej hodnote 145,38,-€ v r. 1998, s nulovou zostatkovou účtovnou hodnotou:
- AVG program antivírusový,
- windows 98.“
------------------3. Odmeny poslanci 2020
Starosta:
Podľa platného predpisu obce k odmeňovaniu poslancov, dostávajú poslanci odmenu za každé
zasadnutie OZ, diferencovane, podľa toho či sa zúčastnili, alebo nie. Tá sa vypláca polročne.
Navyše, okrem toho, môže OZ schváliť aj koncoročnú odmenu pre poslancov, čo si paradoxne
musíte schvaľovať sami.
V minulých rokoch sa jednalo o sumu okolo 200,-€ brutto, s odstupňovaním, podľa účasti na
jednotlivých zasadnutiach, preto navrhujem aj tento rok schváliť takúto sumu.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal sa:

Miroslav Slížik
Miroslav Šatara

/
/

Ing. Radovan Vargic
Spolu:

5

1

„OZ schvaľuje odmeny pre poslancov OZ za rok 2020 vo výške 200,- Eur brutto, s
odstupňovaním podľa reálnych účastí na zasadnutiach.“
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4. Odmena kontrolóra pre rok 2021:
V minulosti sme schvaľovali odmenu kontrolórovi vždy koncom roka. Cca pred 2 rokmi došlo
k zmene zákona a odmenu je potrebné schvaľovať dopredu ako % z jeho mesačného platu
(rozpätie 0-30 %).
Vlani ste mu schválili odmenu vo výške 20 % a takúto výšku mu navrhujem schváliť aj na
ďalší rok.
Výsledok hlasovania:
Poslanec/hlasovanie

Za:

Vladimír Ďalog

/

Mgr.Jana Fiľová

/

Ing.Andrea Kováčová

/

Ondrej Melich

/

Proti:

Zdržal
sa:

Miroslav Slížik neprítomný
Miroslav Šatara

/

Ing. Radovan Vargic

/

Spolu:
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,, OZ schvaľuje, v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z., §18c, odst.5, mesačnú
odmenu kontrolóra obce pre rok 2021 vo výške 20% jeho mesačného platu.

15). Diskusia
Starosta – ako viete dotáciu z PRV na kultúrny dom nám v r.2019 neschválili. Voči rozhodnutiu
sme podali odvolanie, na odpoveď čakáme doteraz. Je zrejmé, že nebudeme úspešní a tak
stojíme pred otázkou - čo ďalej s kultúrnym domom?
Máme dve možnosti :
1. možnosť – vrátiť budovu predávajúcemu pánovi P.Vojtekovi a on nám vráti 90 % zo
zaplatenej 1.splátky (tak je to dohodnuté v kúpnej zmluve),
alebo:
2. možnosť – rozhodnúť sa, že ideme odkúpiť kultúrny dom a pokračovať v ďalších
splátkach (aj táto alternatíva je podľa zmluvy možná).
Doteraz sme podali žiadosť o dotáciu cez projekt Program rozvoja vidieka. Žiadať o dotáciu
na energetickú účinnosť verejných budov pri takejto budove, ktorá sa nepoužíva a nemá
energetickú históriu, nie je žiaľ možné.....
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Podľa mne dostupných informácii sa však pripravuje výzva z eurofondov – tiež na zvýšenie
energetickej účinnosti, ale na iných princípoch, kde by to údajne nemalo vadiť. Malo by to
však byť trochu náročnejšie a bolo by potrebné celú budovu prerobiť na čo najnižšiu
energetickú spotrebu. To by znamenalo dať väčšiu hrúbku zateplenia, okná s vyššou izoláciou,
rekuperáciu, tepelné čerpadlo a podobne... Bolo by tam však potrebné prepracovať projekt....
Ak bude taká výzva zverejnená budeme sa ňou zaoberať... Ale teraz by sme sa mali dohodnúť,
či dokončíme odkup budovy, čo ja veľmi odporúčam......
V.Ďalog- aká bola celková kúpna cena za KD?
M.Cabanová – kúpna cena je 18.260,-€.
M.Šatara – to nie je taká vysoká kúpna cena. Jednu splátku sme už zaplatili.
O.Melich – bolo by dobré to odkúpiť. Ťahá sa to už dlho.
Starosta – bolo by korektné zaplatiť predávajúcemu ďalšiu splátku.
Mgr.J.Fiľová – malo by to návratnosť, ak by tam bývali svadby.
Starosta – pri obci sa nedá hovoriť o návratnosti - ale tá budova špatí v strede obce.
M.Šatara- aj v Ožďanoch majú kultúrny dom a využívajú ho.
Ing.R.Vargic – kúpna cena je dobrá. Neviem aké budú vysoké náklady na rekonštrukciu
a s odstupom času aké bude využitie budovy.
O.Melich – v budúcnosti môže mať budova využitie. Čím dlhšie to budeme odkladať, tým
väčšie škody na budove vzniknú.
Všetci poslanci vyjadrili súhlas s tým, aby obec pokračovala v splácaní kúpnej ceny za kultúrny
dom.
------------------V.Ďalog – inventúra sa nebude robiť?
M.Cabanová – teraz sa robí len dokladová inventúra a potom v lete urobíme aj fyzickú
inventúru.
-----------------O.Melich – stránka obce je zastaralá a nie sú tam fotky...
Starosta – niektorí občania, aj cudzí, ju chvália. Ale súhlasím, že niektorí veci musíme
zaktualizovať, len keďže aj to robím ja, musím si na to nájsť čas, čo je pri rozsahu mojej práce
dosť obtiažne. Fotky dávame na facebook, lebo to zahlcuje stránku
Ing.A.Kováčová – zásadné veci tam sú a pri aktualizácii by mohla pomôcť aj terénna
pracovníčka...
O.Melich – keď idem na stránku tak tam nič nie je. Iné obce majú na stránke napríklad
ordinačné hodiny lekárov, odchody autobusov a podobne. Keď sa robí vývoz elektroodpadu tak
to je zverejnené len tesne pred vývozom.
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Starosta – ale to naozaj nie je pravda, tých príspevkov na stránke máme ak nie viac, tak
porovnateľne s obdobnými obcami.... Aj zber elektro odpadu zverejňujeme včas.....Treba sa
len pešie pozrieť. Samozrejme vždy je čo vylepšovať, ale na všetko sú potrebné peniaze a čas.
Ak chceš niečo zmeniť, nehovor všeobecne, ale daj konkrétny návrh a my sa ním budeme
zaoberať!

16.) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť a za ich
celoročnú prácu a Obecné zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené. Najbližšie
zasadnutie OZ sa bude konať: 5.3.2021, resp. podľa potreby.
Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková
Overovatelia :
Miroslav Šatara
Ing.Radovan Vargic

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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Obec Hrnčiarske Zalužany
Uznesenie

č. 5/ 2020 ( 12/2018 -2022)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa
11.12.2020 o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch

Obecné zastupiteľstvo :
A/ Berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.10.2020.
Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
Interpelácie poslancov.
Správu kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021 (príloha č.3 zápisnice).
Návrh rozpočtu obce na roky 2022 a 2023.

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

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

2. Všeobecne závazné nariadenie obce č. 02/2020 o dani z nehnuteľností, miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o
podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce
Hrnčiarske Zalužany na rok 2021, podľa predloženého návrhu (príloha č.1).
Dátum: ..................................

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

3. OZ schvaľuje sadzby ďalších miestnych poplatkov podľa predloženého návrhu
s nasledovnou úpravou : - akcia v espresse do 2 hodín 15,- €;
- akcia v espresse nad 2 hodiny 25,- €.(príloha č.2),
Dátum: ..................................

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

4. OZ podľa platného VZN č. 2/2016, o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Hrnčiarske Zalužany, schvaľuje pre rok 2021 dotácie na činnosť spoločenských,
kultúrnych a športových organizácii v úhrnnej výške 8.570,-€ , z toho pre:
Šachový klub 800,-€; FS HRNČIARKA 700,-€; Jednotu dôchodcov 500,-€;
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Červený kríž 350,-€; Úniu žien 70,-€; Zväz protifašistických bojovníkov 200,-€;
Slovenský zväz zdravotne postihnutých 100,-€; TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany 5.600€
BOX ACADEMY OZ Vladimír Konský 250,- €.
Dátum: ..................................

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

5. OZ schvaľuje formu schválenia rozpočtu obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2021 v
jednoduchej forme–podľa hlavných kategórií.
Dátum: ..................................

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

6. Rozpočet obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2021 na úrovni hlavnej kategórie
rozpočtovej klasifikácie podľa predloženého návrhu. (Príloha č. 4)
Dátum: ..................................

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

7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zostavenie a predkladanie rozpočtu obce
na rok 2021 bez programovej štruktúry.
Dátum: ..................................

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

8. Podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2021 na projekt:
„Rekonštrukcia ČOV Hrnčiarske Zalužany“ vo výške 172.121,-€. OZ zároveň
schvaľuje spoluúčasť obce na financovaní projektu vo výške 5 % z oprávnených
nákladov projektu.
Dátum: ..................................

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

9. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie nehmotného majetku nakúpeného v
obstarávacej hodnote 145,38,-€ v r. 1998, s nulovou zostatkovou účtovnou hodnotou:
- AVG program antivírusový,
- windows 98.
Dátum: ..................................

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

10. Odmeny pre poslancov OZ za rok 2020 vo výške 200,- Eur brutto, s odstupňovaním
podľa reálnych účastí na zasadnutiach.
Dátum: ..................................

Podpis: ..............................................
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11. V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z., §18c, odst.5, mesačnú odmenu
kontrolóra obce pre rok 2021 vo výške 20% jeho mesačného platu.

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

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

Ing.Branislav Nociar
starosta obce
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