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              Obec Hrnčiarske Zalužany 

         Z Á P I S N I C A  1/2021 (13/2018-2022) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  4.3.2021 o 16,30 hodine,  v zasadačke    Obecného   úradu v 

Hrnčiarskych Zalužanoch 

 

 

Prítomní: 
Ing. Branislav Nociar – starosta obce, 

Ing.Agáta Krajlíková- administratívna pracovníčka obce, 

Ivan Pilčík – kontrolór obce. 

 

Poslanci: 
Vladimír Ďalog, 

Mgr.Jana Fiľová, 

Ing.Andrea Kováčová, 

Ondrej Melich, 

Miroslav Šatara. 

 

Ospravedlnení:  

Miroslav Slížik, 

Ing. Radovan Vargic. 

 

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 sú prítomní 4, čo je nadpolovičná väčšina a teda, že obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neprítomní sú pán Miroslav Slížik a Ing.Radovan Vargic, 

ktorí sa ospravedlnili.  Vladimír Ďalog sa dostavil na zasadnutie OZ v bode č.9, od tohto bodu 

prítomných 5 poslancov. 

 

Ing. Branislav Nociar starosta obce, určil: 

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

Za overovateľov: p.Ondreja Melicha a p.Ing. Andreu Kováčovú. 

 

 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 11.12.2020. 

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

7.   Interpelácie poslancov. 

8.   Správa audítora za rok 2019. 

9.   Informácia o plnení rozpočtu za rok 2020. 

11. Zhodnotenie roku 2020. 

11. Schválenie čerpania rezervného fondu. 

12. Prerokovanie žiadostí. 

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

15. Záver. 

 
Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, otázky a návrhy na doplnenie  
programu, starosta dal hlasovať za predložený návrh programu. 
 
 
Výsledok hlasovania:   

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal 

sa:     

Vladimír Ďalog neprítomný    

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic neprítomný    

Spolu:     4   

  

„ OZ schvaľuje program zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.“ 
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 5.)  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa 11.12.2020 

 
Starosta: 

 
Bod B/2 – schválené  Všeobecne záväzné nariadenie obce  č. 02/2020, o dani z nehnuteľností 

a o poplatkoch za komunálny odpad - VZN bolo zákonným spôsobom zverejnené a účinnosť 

nadobudlo dňa 1.1.2021. Dane a poplatky za tento rok vyrubujeme podľa neho. 

 

Bod B/3 – schválené sadzby ďalších miestnych poplatkov – zverejnené a predmetné poplatky 

v tomto roku vyberáme  podľa schválených sadzieb. 

 

Bod B/4 – schválené dotácie z rozpočtu obce na rok 2021, v celkovej výške  8.570,-€ - 

schválenie bolo oznámené jednotlivým žiadateľom. Postupne budú podpisované zmluvy o 

dotáciách s následným čerpaním. 

 

Bod B/5 - B/7 – schválený rozpočet obce na rok 2021 na úrovni hlavnej kategórie rozpočtovej 

klasifikácie, bez programovej štruktúry  – rozpočet bol zákonným spôsobom zverejnený a 

postupujeme podľa neho. 

  

Body B/8  - schválené podanie žiadosti o dotáciu z Enviro fondu na projekt ,,Rekonštrukcia 

ČOV Hrnčiarske Zalužany“  - žiadosť bola v určenej lehote podaná. Viac v ďalších bodoch . 

 

Bod B/9 - schválené vyradenie nehmotného majetku nakúpeného v r.1998, s nulovou 

zostatkovou hodnotou  - uvedený majetok bol z majetku obce vyradený. 

  

Bod B/10 -  schválené  odmeny pre poslancov OZ za rok 2020 vo výške 200,- Eur brutto, s 

odstupňovaním podľa reálnych účastí na zasadnutiach  - odmeny už boli vyplatené. 

 

Bod B/10 –  schválená mesačná  odmena kontrolóra obce pre rok 2021 vo výške 20% jeho 

mesačného platu – odmena je v tomto roku  vyplácaná v schválenej výške. 

 

„ Uznesenia zo  zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2020 boli splnené.“  

 

 

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

 
a) Kúpa, opravy a budovanie majetku: 

-  pre OcÚ: 

-  svietidlá do miestností v budove OcÚ a v  dome smútku  - 1.476,-€; 

- nová vysokovýkonná tlačiareň – 3.399,-€  (stará, aj keď ešte nebola odpísaná  už bola 

neopraviteľná).  Viac v ďalších bodoch . 

 

 - opravy, budovanie: 

– dokončili sme 1. etapu rekonštrukcie domu smútku; 

– dokončili sme rekonštrukciu budovy TJ; 

– vykonali sme čiastočné spevnenie „poľných ciest“ na Salaš a na oždiansku 

šťavicu  - navozili a rozhrnuli sme na najhoršie resp. nespevnené miesta šotolinu, 

čím sa stali tieto cesty  celkom zjazdné. 
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-  Na cestu na Salaš sa doviezlo 120 ton materiálu a náklad naň + doprava a rozhrnutie bol 

802,64,-€. 

- Na cestu na šťavicu bolo dovezených 216 ton, čo spolu s dopravou a  rozhrnutím stálo 

1.418,01 €. 

- Uvidíme ako takto spevnený povrch bude vyzerať po zime a nakoľko sa jedná o pomerne nie 

drahé riešenie, vykonali by sme aj v tomto roku spevnenie ďalšou vrstvou. S cieľom postupného 

navezenia vrstiev tak, aby voda z cesty odtekala samospádom z nej (teda, aby cesta bola vyššie 

ako jej okraje); 

– komplexne rekonštruujeme knižnicu (nové svetlá, stierky, dlažba, maľovanie)  a 

taktiež realizujme opravu a vymaľovanie stien  v miestnostiach na prízemí 

(kotolňa, sklady, miestnosť na stolný tenis, bývalá predajňa, telocvičňa, 

chodba...) – tieto práce sú robené OPOS-om, nakoľko plánovaná  zákazka bude 

začatá až v tomto mesiaci, využili sme ich kapacity na zveľadenie nášho 

majetku. Ak bude ešte čas, tak by sme ešte chceli vymaľovať posilňovňu, 

opraviť dôchodcovskú miestnosť a  natrieť podlahy. Potom by sme už mali celé 

prízemie v poriadku a v ďalších rokoch v zimnom období, ak nebudú iné 

zákazky, by sme pokračovali nadzemnými podlažiami.    

 

b) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 

 

Ako som vám už hovoril minule, do MŠ sme potrebovali ešte jednu učiteľku. 

Cez program UPSVaR - ,,Pracuj, zmeň svoj život“(§54, aktivita 3),sme na obdobie  od  1.1.2021 

do 30.9.2021 prijali na toto miesto sl. Natáliu Stanovú z Č.Brezova (kvalifikovaná učiteľka). 

6 mesiacov nám UPSVaR prepláca 85 % z ceny práce (15 % obec)  a 3 ďalšie mesiace musíme 

udržať pracovné miesto na vlastné náklady; 

 

Krátko k aktuálnej situácii: vždy na jar cez zvýhodnené programy  zamestnáme minimálne 4-5 

pracovníkov, ktorých potrebujeme  na kosenie, zametanie, kanalizačné prípojky  a ďalšie práce 

v obci. 

Teraz je situácia zatiaľ iná: žiadne zvýhodnené projekty nevyšli a  ak sa tak nestane v krátkej 

dobe, neviem ako budeme riešiť  tieto práce. 

Dúfajme, že sa vláda zobudí a niečo vymyslia. 

Ak nie, tak budeme musieť z vlastných zdrojov prijať na dobu určitú minimálne dvoch 

zamestnancov, aby sme udržali obec aspoň trochu v poriadku.   

 

c) Celoplošné testovanie, pripravované opatrenia  – ako viete obec od januára pravidelne 

vykonáva testovanie obyvateľov. Je to už postavené na inom základe, ako to bolo pri prvom 

testovaní v novembri, kde to formálne zastrešovala armáda. 

Teraz si to organizujeme sami, s pomocou okresného úradu, ktorý nám zabezpečuje antigénové 

testy a príslušníka armády. 

Museli sme sa zaregistrovať na RÚVZ (ďalej hygiena) ako mobilné obderové miesto. Požiadať 

o registračné  a prístupové kódy na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) a v Národnom centre 

zdravotníckych informácii (NCZI). 

 

Ako to teda funguje: 

- vždy si najprv zabezpečíme 3 zdravotníckych pracovníkov na odbery, 

- doplníme ich 2 administratívnymi pracovníkmi obce na registráciu testovaných a vydávanie 

certifikátov; 
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- ďalej zabezpečujeme z nášho DHZ jedného člena, ktorý odovzdáva certifikáty a dezinfikuje 

priestory a ešte jednu obecnú pracovníčku na zabezpečenie občerstvenia, dezinfekciu a 

upratovanie priestorov; 

- zabezpečíme ochranné pomôcky pre členov tímu, ako aj dezinfekčné prostriedky pre 

testovaných a priestorov; 

 -  ďalej musíme zabezpečiť stravu, občerstvenie,  doniesť testy z okresného úradu (OÚ), 

pripraviť zmluvy o dobrovoľníckej činnosti pre členov tímu (je to honorované, ale bez 

odvodov); 

 -  zabezpečíme informovanosť obyvateľov o testovaní, ako aj odporúčaných časoch testovania 

podľa rodinných domov -  stránka, FB, roznos letákov do domácností; 

 -  po každom testovaní podávame hlásenia o počte testovaných, počte testov a pozitivite  

hlásenia  na ÚVZ a NCZI a v prípade keď máme niekoho pozitívneho, posielame ďalšie 

hlásenie s konkrétnymi údajmi za takúto osobu na hygienu; 

- objednáme a zaplatíme zvoz a likvidáciu kontaminovaného odpadu Detox – om; 

- financie: po testovaní žiadame OÚ o preplatenie paušálu 5,-€ na každého testovaného občana; 

– pri tých počtoch testovaných ako máme, nám to finančne vychádza aj s rezervou. 

Samozrejme, ak by stavy testovaných klesali, tak by to bolo iné, ale pri cca 300 

testovaných nám to zatiaľ pekne vychádza; 

– keďže respirátory budú  od  8.3.2021 povinné pri MHD a obchodoch a od 15.3. budú 

povinné všade, (výnimku majú deti do skončenia 1. stupňa ZŠ, ktorým budú 

postačovať rúška), sme sa rozhodli, že túto rezervu použijeme na nákup respirátorov 

pre občanov(3ks) pre každého občana obce (s výnimkou detí do 10 rokov). Ide síce 

o jednorazové respirátory, ktoré sú po určitom čase – prevetraní opäť použiteľné. 

Tak aspoň trochu pomôžeme občanom zvládnuť nové opatrenia. 

- výsledky: 

– 23.1.2021 - 24.1 2021 – počet testovaných 410, pozitívnych 0; 

– 30.1.2021 – 407/0; 

– 6.2.2021 – 356/0; 

– 20.2.2021 – 323/2= % pozitivity 0,62; 

– 27.2.2021 – 332/1= % pozitivity 0,30. 

 - Výsledky sú zatiaľ dobré a podľa opatrení, ktoré sa pripravujú (napr. aj zmena COVID 

automatu), uvidíme či sa bude ďalej testovať, zatiaľ to vyzerá, že áno. Takže v sobotu testujeme 

opäť. 

 

c) Žiadosti o dotácie: 
  

I. Schválené dotácie – aktuálny stav:  

 

1. - Kompostáreň:  minule som vás  informoval o problémoch s realizáciou stavebnej časti, 

kde nám dodávateľ odstúpil od zmluvy. 

Na tomto základe sme riadiaci orgán (RO) požiadali o zmenu termínu dokončenia stavby, ktorá 

nám bola odsúhlasená  do 06/2021. 

Teraz  realizujeme nové verejné obstarávanie (VO). Víťazná firma  by mala realizovať projekt 

do 2 mesiacov od prevzatia staveniska. Ešte predtým však musíme poslať VO na kontrolu a po 

jeho schválení vyzveme víťaznú firmu na prevzatie staveniska. 

    

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

Z pohľadu tejto dotácie máme všetky procesy dokončené. 30.12.2020 bola dodaná projektová  

dokumentácia (PD) pre stavebné povolenie, ktorú sme v ten deň zaplatili. Už sme aj dotáciu 
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vyúčtovali a po doplnení dožiadačky nám prišlo aj schválenie vyúčtovania. Tento proces je teda 

ukončený. 

Po skončení korony by  sme mali dokončiť výkup tých pozemkov pri kompostárni a následne 

požiadať o vydanie územného rozhodnutia a po jeho ukončení o vydanie stavebného povolenia.    

 

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

                                     b) RP z AP 

a) 1. etapa rekonštrukcie - DS je dokončená, strecha a fasáda sú už opravené, prístrešky 

vybudované. Do konca marca dotáciu vyúčtujeme. Aj keď to bol náročný proces, myslím, že 

výsledný efekt stojí za to. 

 

b) RP Dom smútku (2. etapa).  

 

Na minulých OZ som vás informoval, že  nám bola schválená suma vo výške 10.000,-€, ktorú 

použijeme na 2. etapu rekonštrukcie DS -  vybudovanie bezbariérového vstupu do obradnej 

siene a opravu  - výmenu obkladov na schodišti, ako aj pred bočným vestibulom. 

Po novembrovom podpise zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku, nám táto bola 

pripísaná v decembri na účet. 

Už sme aj realizovali verejné obstarávanie  najnižšiu cenu ponúkla opäť firma, ktoré realizovala 

1. etapu – teda BRANO s.r.o. Valča a realizačná cena je 10.597,74 €. Teda cca 600,-€ bude naša 

spoluúčasť.  Projekt by sme chceli realizovať v priebehu 1. polroka. 

Keďže nám nebola schválená požadovaná výška  dotácie, len cca 1/3, bol by som rád, keby sme 

niektoré veci dokončili z vlastných zdrojov, mám na mysli vybudovanie bočného schodiska k 

prístupu k WC, ako aj bezbariérový chodník k nemu. 

Skúsime  napočítať koľko by to stálo a samozrejme pri priaznivom finančnom vývoji  by sme 

sa k tomu vrátili. 

 

II.Podané žiadosti:  

 

1. Zberný dvor (ZD)  - (celkový rozpočet: 554.540,91 €; z toho dotácia: 526.813,86€; 

vlastné zdroje: 27.727,05 €) : 

Ako som vám avizoval minule, kvôli chybám v projektovej dokumentácii sme VO na stavebnú 

časť zrušili a vypíšeme ho nanovo. 

Prišla nám aj druhá dožiadačka, na ktorej sme cca 2 týždne pracovali, ale odoslali sme ju včas. 

Teraz už by mal nasledovať proces schvaľovania a dúfam, že budeme úspešní. 

 

2.  Dotácia MŠVVaŠ SR na dovybavenie školských kuchýň 2. kolo: 

Bolo vypísané 2. kolo tejto výzvy. V prvom kole sme neboli úspešní a tak sme samozrejme  

žiadosť podali opäť. Tentokrát na konvektomat vo výške 4.000,-€ a  výhrevný pult na 1.000 €. 

Spoluúčasť v prípade schválenia by bola 500,-€. 

  

3. a 4. Dotácie na vybavenie DHZ vo výške 1.400,-€ a z BBSK na slávnosti vo výške 4.000€ 
-  o nich zatiaľ nebolo rozhodnuté. 

 

5. Žiadosť  na Envirofond na projekt: Rekonštrukcia ČOV   

Žiadosť o dotáciu bola  podaná v decembri. Rozpočet na celý projekt je vo výške 193.288,80€. 

Z verejného obstarávania vzišla cena 181.180,20 €. Z toho sme žiadali 172.121,-€ o dotáciu, 

9.059,-€ by mali byť vlastné zdroje. 
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V januári sa  stavebné povolenie na tento projekt stalo právoplatným a vo februári došla 

dožiadačka, ktorú  sme poslali včas. Už by mal nasledovať proces schvaľovania cca 03-

04/2021. 

 

 d) Sčítanie domov,bytov a obyvateľstva: 
 

Koncom minulého a začiatkom tohto roka, vykonali pracovníčky obce sčítanie domov a bytov 

v obci. 

Od 15.2.2021  začalo sčítanie obyvateľov, ktoré je pre ľudí povinné (možnosť pokuty od 25-

250,-€) a je dôležité, aby sa sčítali všetci obyvatelia obce, nakoľko to bude mať vplyv aj na 

podielové dane. 

Sčítavanie  sa bude vykonávať prednostne formou elektronického samosčítania vyplnením 

formulára na stránke www.scitanie.sk; v termíne od 15.2.2021 do 31.03.2021. 

- Za neplnoletého obyvateľa, resp. obyvateľa nespôsobilého na právne úkony vyplní formulár 

jeho zákonný zástupca; 

- Obyvatelia, ktorí sa nemôžu, resp. nedokážu elektronicky sčítať sami, nech tak urobia s 

pomocou blízkej, alebo inej osoby. 

- Ak sa občania nesčítajú sami, je možné od 1.4.2021 do 31.10.2021 využiť asistované 

sčítanie. 

- Mobilní občania, ktorí chcú využiť asistované sčítanie kontaktujú pracovníčku obecného 

úradu Ing. Agátu Krajlíkovú (tzv. stacionárneho asistenta) a dohodnú si termín sčítania na 

Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch  - ako dovolí pandemická situácia 

(047/5672111;0902550074, mail:agata.krajlikova@hrnciarskezaluzany.sk). 

- Imobilných občanov,  na základe vašej požiadavky, navštívi  mobilný asistent obce, s ktorým 

vykonajú sčítanie. 

e) Separovanie odpadu:  

 

Chcem vás ešte poinformovať o miere separovania v našej obci. Každoročne do konca februára 

zverejňujeme úroveň miery vyseparovania komunálneho odpadu, od ktorej sa  odvíja výška 

poplatku za uloženie komunálneho odpadu (KO). 

V časovom rade sa mierne zlepšujeme, kým v r. 2018 to bolo 12,02%, v r. 2019 už 18,67% a v 

r.2020  25,59%. Poplatok za uloženie KO sa z pôvodných 5€/tonu  od roku 2019 zvýšil v tejto 

kategórii na 27€/t. Keby sme mali kategóriu do 10-20 % bolo by to 30,-€. V ďalších rokoch by 

mal poplatok zostať na tejto úrovni. 

Ušetriť môžeme len zlepšením miery separovania. Posun v minulom roku nastal tým, že sme 

vozili biologicky rozložiteľný odpad (BRO) do Agro CS. Ostatné separované komodity sa 

zvýšili len o cca 3,5 tony a komunálny odpad vzrástol  o 3,0 tony. 

Veľké zázraky v separovaní zrejme neurobíme, k zlepšeniu situácie môže pomôcť kompostáreň, 

ktorá by mala už v tomto roku stáť, ako aj zberný dvor – ak nám bude dotácia schválená. 

 

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

 

 

 7.) Interpelácie poslancov 

 
V tomto bode dal starosta priestor poslancom na ich interpelácie. 
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O.Melich – vpusť pri rodinnom dome Oláhovcov je stále upchatý. Nedalo by sa to vyčistiť? 

 

Starosta – v zime sa to robiť nedalo. V.Ďalog je jediný, ktorý vie pracovať s UNC. Teraz na jar 

to môžeme urobiť. 

 

O.Melich – ak bude potrebné tak ja by som s tým pomohol – vyviesť to. 

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

 

M.Šatara- respirátory pre občanov, ktoré objednal obecný úrad – je aj veľa podvodníkov, ktorí 

predávajú falzifikáty. Treba si dať na to pozor. 

 

Starosta – verím, že sme objednali dobré – mali by byť FFP2 alebo KN-95 s európskou normou 

CE. Ak by neboli dobré tak ich budeme reklamovať. 

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

 

Ing.A.Kováčová – chcela by som sa opýtať čo bude s tým rodinným domom u ,,Nonteľov“. 

Odsúhlasili sme, že ho zbúrame. Strecha je stále nižšie a nižšie. 

 

Starosta – Vetrákovci tam majú garáž. Volal som ich, aby sa s nami prišli dohodnúť- no neprišli. 

Videl som teraz ten dom, je v zlom stave- tento rok ho musíme zbúrať. Ale zatiaľ nemáme ľudí, 

nemá kto.  

 

Ing.A.Kováčová – v susedstve bývajú Tarasovci- je to nebezpečné ak do nich začnú padať 

škridle. 

 

O.Melich – poprosme hasičov – DHZ, či by nám s tým nepomohli. 

 

Starosta – môžeme o tom podebatovať, ale najprv je potrebné dohodnúť sa s Vetrákovcami. 

Poprosím Ing.A.Kováčovú ako predsedníčku stavebnej komisie o pomoc -  aby sa šla dohodnúť 

s Vetrákovcami, či to nechcú kúpiť. Všetko nestíham.  

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

M.Šatara – v posledných rokoch sme zvykli robiť zber odpadu na šťavici, pri cestách, 

verejných priestranstvách. Tento rok to nemôžme organizovať pre krízovú situáciu. 

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

Mgr.J.Fiľová – chcela by som sa opýtať či ste uzavreli školu od 3.3.2021. 

 

Starosta – v ZŠ by sa učilo 6 detí, v MŠ 7 detí, tak sme ich  zatvorili. Poobede však prišla 

informácia, že to platí len od pondelka 8.3.2021. Ale teraz otvoríme od pondelka, lebo MŠ a ZŠ 

1.stupeň majú byť otvorené prednostne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. 

 

Mgr.J.Fiľová- u nás v škole v RS sme dali riaditeľské voľno. 

 

Starosta – neviem či máme tú kompetenciu rozhodnúť. Na KŠU v B.Bystrici nám povedali, že 

zriaďovateľ môže zavrieť školu - má tú kompetenciu. Čítal som, že  čím ďalej tým viac detí do 

10 rokov je nakazených a bezpríznakovo roznášajú COVID. 

 

Mgr.J.Fiľová – na 5 dní môže školu zriaďovateľ zavrieť hocikedy. Ja som toho názoru, že 

v tejto situácii by bolo najlepšie  školy na tri týždne zatvoriť. 

„OZ berie na vedomie interpelácie poslancov.“  
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 8.)  Správa audítora za rok 2019 

   

     V tomto bode prečítal starosta obce:  

 

- správu nezávislého audítora -  správa z auditu účtovnej závierky Obce Hrnčiarske 

Zalužany za rok 2019; 

- správu nezávislého audítora -  správa z auditu účtovnej závierky Obecného podniku 

služieb Hrnčiarske Zalužany s.r.o. za rok 2019; 

- správu nezávislého audítora -  správa z auditu  konsolidovanej účtovnej závierky Obce 

Hrnčiarske Zalužany za rok 2019. 

Nikto z prítomných poslancov nemal k správam audítora žiadne otázky. 

 

 

„ OZ berie na vedomie:  

- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Hrnčiarske Zalužany  za rok 

2019  (príloha č.1 zápisnice); 

- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obecného podniku služieb 

Hrnčiarske Zalužany s.r.o. za rok 2019  (príloha č.2 zápisnice); 

- správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Hrnčiarske 

Zalužany  za rok 2019  (príloha č.3 zápisnice). 

 

 9.)  Informácia o plnení rozpočtu za rok 2020 

 

V tomto bode sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Vladimír Ďalog. Od tohto bodu prítomných 

5 poslancov . 

Starosta predniesol informáciu o plnení rozpočtu obce za rok 2020: 

Príjmy:                      871.267,46 € 

Výdavky:                  815.315,14 € 

Rozdiel prebytok: +  55.952,32 €. 

Príjmy rozpočtu  za rok 2020 boli plnené na 93,97%. 

Výdavky rozpočtu boli čerpané na 87,97 %. 

Treba podotknúť, že tento prebytok nevstupuje celý do rezervného fondu nakoľko sú v ňom 

zahrnuté cudzie zdroje ako napríklad 

- dotácia na DS (2. etapa - 10.000,-€), ktorá bola pripísaná na účet obce v decembri 2020; 

-  potom ďalšia dotácia na  mzdu  pre novú  učiteľku do MŠ vo výške 5.815,62 € (bola vyplatená 

dopredu); 

 - ďalej nespotrebovaná dotácia na stravu 2.809,20 €; 

 - zostatky na účte sociálneho fondu školskej jedálne tiež budú znižovať prebytok hospodárenia. 
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Na základe týchto skutočností sa  celkový prebytok  bude pohybovať vo výške cca 36.800,- €. 

Konečný prebytok hospodárenia za rok 2020 budeme prerokovávať na ďalšom OZ, kde budete 

schvaľovať záverečný účet obce, v ktorom bude podrobný rozpis rozpočtu a skutočný 

prebytok . 

Ešte by som chcel podotknúť, že v roku 2020 sme získali  dotácie: na kompostáreň  konkrétne 

na nákup traktora, štiepkovača a prekopávača kompostu vo výške 77.424,05 €, na rekonštrukciu 

šatní TJ 12.000,- €, na PD k stavebnému konaniu a územnému rozhodnutiu k projektu IBV vo 

výške 30.000,-€ a regionálny príspevok na DS 10.000,-€ tento sa prenáša do roku 2021. 

Podstatnými príjmami boli aj refundácie miezd z UPSVaR na zamestnávanie. Keďže rok 2020 

bol značne poznačený pandémiou Covid 19 využili sme všetky možnosti, ktoré nám ponúkal 

štát a žiadali sme všetky možné  kompenzácie. Takto sme náš rozpočet doplnili o príjem zo 

sociálnej poisťovne za mesiac apríl za vyplatené odvody 6.676,53 €, UPSVaR nám preplatil 

mzdy učiteľov v MŠ za mesiace 4-6 vo výške 8.475,02 €; okresný úrad nám preplatil náklady 

spojené s pandémiou Covid 19 náklady na nákup dezinfekcie, ochranných prostriedkov sumu 

4.520,-€. 

V októbri sme využili pomoc od štátu vo forme návratnej bezúročnej  finančnej výpomoci vo 

výške 17.000,-€, ktorá bola poukázaná v novembri v prospech nášho účtu. V podstate tieto 

príjmy tvoria prebytok hospodárenia, bez nich by sme boli niekde blízko nuly. 

Čiže výpadok príjmov súvisiaci s krízou je badateľný a teda opatrní musíme  byť aj v tomto 

roku. 

Čo sa týka výdavkov obce, tie boli značne obmedzené a snažili sme sa ich korigovať tak, aby 

sme neprekročili príjmy, myslím že sa nám to celkom podarilo. 

 

Mgr.J.Fiľová – prebytok dáte do rezervného fondu. 

 

Starosta – prebytok očistíme  a po schválení poslancami preúčtujeme do rezervného fondu. 

 

„OZ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za rok 2020.“ 

 

 10.) Zhodnotenie roku 2020. 

 

Starosta:  

 

Z vlastných zdrojov: 
– v ZŠ sme  vymaľovali všetky chodby, toalety, telocvičňu. Zakúpili jeden nový počítač 

5 notebookov, gps hodiny, dataprojektor; 

– v ŠJ sme vymaľovali jedáleň, kuchyňu sklady; 

– v MŠ sme vymaľovali šatne, schodisko, izolačku; 

– zrekonštruovali sme vnútorné priestory OcÚ – vstupný vestibul, schodisko; 

– vybudovali sme 27 nových kanalizačných prípojok na ul. Novej; 

– realizovali sme komplexnú opravu vianočného osvetlenia, zrenovovali sme 

veľkoplošný kontajner; 

– na ihrisku sme osadili záchytnú sieť za bránou, kúpili sedačky na tribúnu. 

– opravili strechu na budove ČOV; 

– čiastočne opravili cesty na Salaš a šťavicu; 

– spoluúčasti na projektoch, na ktoré sme získali dotácie  boli vo výške takmer 12.000€. 
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 Využité zdroje: /nezapočítavame schválené, ale len využité dotácie/: 

 

 

1.Obec: 

 

 a) Z  dotácií štátu, resp. eurofondov, sa nám podarilo získať a využiť zdroje na: 

– technologické vybavenie kompostárne (traktor, štiepkovač, prekopávač kompostu): 

77.424,-€ ; 

– vypracovanie projektovej dokumentácie na IBV: 30.000,-€; 

– 1. etapu rekonštrukcie domu smútku: 40.000,-€; 

– na opravu šatní na budove TJ: 12.000,-€; 

– na  detské ihrisko v MŠ: 8.000,-€; 

– pre DHZ: 1.400,-€ 

 

 Dotácie za obec spolu:  168.824,- €. 

         

 b) Dotácie na zamestnávanie: 

–  cez UPSVaR - 6 zamestnancov  –  49.289,12 € 

–  terénna soc. práca 2 zamestnanci– 16.720,87 € 

                              

 Dotácie na zamestnávanie za obec spolu: 57.015, 39 €. 

–   

 Spolu na zamestnávanie a investície:   225.839,39 €.    
 

 

2. OPOS 

    

Len na  Zamestnávanie:   cez UPSVaR:   8.559,47 €.   

         

3.Dotácie spolu obec + OPOS:  

 

Investície: 168.824 €;  

 

Zamestnávanie:  57.015,39 + 8.559,47 = 65.574,86 €; 

 

       Dotácia na zamestnávanie a investície spolu za OPOS a Obec : 234.398,86 €. 

 

Rok 2020 bol poznačený pandémiou, ktorá sa prejavila v poklese príjmov pre obec od štátu. 

Samozrejme, že sme našu činnosť prispôsobovali týmto zmeneným pomerom. Snažili sme sa 

obmedziť investície z vlastných zdrojov a využiť všetky dostupné kompenzačné opatrenia, čo 

vyústilo do priaznivého hospodárskeho výsledku obce. 

Získali sme trochu menej investičných dotácií ako v r.2019, ale realizovali sme 5 zaujímavých 

a pre obec potrebných projektov. 

Ušetrili sme na dotáciách pre miestne organizácie, ako aj na kultúrne podujatia, ale na druhej 

strane sme museli investovať do opatrení proti COVIDU. 

Celkovo, vzhľadom k všeobecnej hospodárskej a zdravotnej kríze, hodnotím rok ako pomerne 

úspešný a ďakujem všetkým, ktorí prispeli k zvládnutiu minulého roka.    

 

„OZ berie na vedomie zhodnotenie roku 2021.“ 
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 12.) Schválenie čerpania rezervného fondu + rozpočtového opatrenia č.1/2021 

 

Starosta – spomínal som v predchádzajúcich bodoch, že máme schválenú dotáciu na 2.etapu 

rekonštrukcie DS vo výške 10.000,-€, vysúťažená cena je vo výške cca 10.600,-€. Keďže ide 

o kapitálovú investíciu tento rozdiel by sme mohli vyfinancovať z rezervného fondu. 

 

Toto by sme mali upraviť aj  v rozpočte: RO č.1/2021 

 
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 neprítomný    

Spolu: 5   

                                                          
„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2021 podľa predloženého návrhu (príloha č.4) a 

zároveň schvaľuje aj čerpanie rezervného fondu vo výške 600,-€ na spoluúčasť obce na 2. 

etape rekonštrukcie domu smútku.“ 

 

 13.) Prerokovanie žiadostí. 

 
1.  Žiadosť  o spolufinancovanie centier voľného času v meste Prešov na rok 2021.   

 

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

trvalým bydliskom v obci. CVČ Prešov navštevuje dieťa s TP v obci Alexandra Galajdová (HZ 

č.270- Znachorovci). 

Na tieto účely poskytuje finančné prostriedky štát ako súčasť podielových daní. V tomto roku 

je to pre našu obec 100,62 € 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%. 
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- 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. 

Tieto pravidlá sa nám osvedčili – samozrejme ak chcete môžeme to zmeniť. 

 

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

čiastky teda: 33,20 €.  

 

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 neprítomný    

Spolu: 5   

 
,,OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a 

mládeže s trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre CVČ v meste Prešov na rok 2021  

vo výške 33,20 € na žiaka.“  

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

 
3. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi biskupstvo Spišské podhradie o poskytnutie 

finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie. 

 

Obdobná žiadosť  CVČ v ZŠ  v Smižanoch (Biskupstvo je zriaďovateľ) navštevujú 2 deti  s TP 

v obci Ema Markotánová (HZ 313) a Bruno Markotán (HZ 313)  – vnúčence  Jána Markotána. 

  

Nikto z poslancov nemal k žiadosti žiadne otázky ani pripomienky. 

 
Výsledok hlasovania:   

poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal 

sa:     

Vladimír Ďalog /   
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Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic neprítomný    

Spolu: 5   

 

,,OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a 

mládeže s trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre Rímskokatolícku cirkev 

biskupstvo Spišské Podhradie na rok 2021  vo výške 33,20 € na žiaka, t.j. celkom za dvoch 

žiakov 66,40 €.“ 

 

 14.)  Rôzne: 

 
Návrh na vyradenie majetku: 

 

Starosta – ako som už spomínal v predchádzajúcej časti museli sme kúpiť pre obec  novú  

centrálnu kopírku, lebo stará je neopraviteľná. Proste „zodrali“ sme ju (letáky na testovanie, 

potvrdenia o testovaní, ,,boj proti byrokracii“ - eurofondy).... 

Zaradená  bola 31.7.2017 v cene 1.789,-€, zostatková hodnota je 953,00,-€. 

V ZŠ majú tiež starú techniku kúpenú v r. 2007-2009, ktorá je nefunkčná, samozrejme s nulovou 

zostatkovou hodnotou: 

– kopírka Toshiba-copy zaradená 31.12.2007, v cene 995,82 €, zostatková hodnota:0 €; 

– varná konvica, zaradená 31.12.2008, v cene 23,20 €, zostatková  hodnota: 0 €; 

– tlačiareň EPSON B 500 DN zaradená 31.12.2009, v cene 183,-€, zostatková  hodnota: 

0 €; 

 

M.Šatara – nemali by to najprv prejsť inventarizačné komisie. 

 

Starosta – vyradenie môžeme teraz kľudne schváliť, s tým, že komisie budú posudzovať 

aktuálny stav majetku . 

 

Výsledok hlasovania:   

poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal 

sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   
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Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic neprítomný    

Spolu: 5   

 

„OZ schvaľuje vyradenie obecného majetku a majetku ZŠ, podľa predloženého 

návrhu“ (prílohy č.5 a č.6). 

 

 14.) Diskusia 

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

 

Ing.A.Kováčová – ja by som sa chcela poďakovať starostovi a ostatným zamestnancom obce, 

že všetko funguje tak bezproblémovo -  COVID testovanie, audit, naozaj to stojí za 

poďakovanie. 

 
Aj ostatní poslanci vyjadrili poďakovanie zamestnancom obce. 

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

 

O.Melich – chcel by som sa opýtať ako sme na tom s vyberaním daní ku koncu roka 2020. 

 

Starosta – všetci dobre viete, že naším najväčším dlžníkom na daniach z nehnuteľností je PD 

H.Zalužany. Dlžia nám celú vyrubenú daň za rok 2020. Zmenil sa predseda PD a v tomto roku 

budeme požadovať nový splátkový kalendár a dodržiavanie stanovených splátok. Ak nebudú 

dodržiavať splátkový kalendár, je možnosť zriadenia záložného práva na zabezpečenie 

pohľadávky. 

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

 
Mgr.J.Fiľová – bude obecný úrad testovať každý týždeň. 

 

Starosta – zatiaľ áno,  podľa toho ako sa budú meniť opatrenia v súvislosti s COVID 

automatom. Nemyslím si, že by sa tak skoro prestalo s testovaním. 

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

 

Starosta -  keďže je situácia s Covidom dosť zlá chcel by som vás upozorniť na to, že je možné 

urobiť hlasovanie  ,, per rollam“ : hlasovanie per rollam znamená vyjadrenie názoru poslancov 

mimo riadneho alebo mimoriadneho zasadnutia. Hlasovanie per rollam je možné využiť keď 

zastupiteľstvo potrebuje prerokovať, vyjadriť sa alebo schváliť neodkladný bod programu a nie 

je reálne, aby sa stretla aspoň uznášaniaschopná časť poslancov. Procedúra per rollam je 

korešpondenčný spôsob hlasovania - e-mailová korešpondencia. Je tu aj možnosť 

videokonferencia, ktorá je však technicky náročnejšia. 
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 15.) 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: 

28.5.2021, resp. podľa potreby. 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

 

Overovatelia : 

Ing. Andreay Kováčová 

Ondrej Melich                                                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing.Branislav Nociar 

                                                                                                     starosta obce 
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                      Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

                Uznesenie č.1/ 2021 ( 13/2018 -2022) 
 

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

4.3.2021 o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch 

Obecné zastupiteľstvo : 

A/ Berie na vedomie : 
 

1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2020. 

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

3. Interpelácie poslancov. 

4. OZ berie na vedomie:  

- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Hrnčiarske    

Zalužany  za rok 2019  (príloha č.1 zápisnice); 

- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obecného podniku 

služieb Hrnčiarske Zalužany s.r.o. za rok 2019  (príloha č.2 zápisnice); 

- správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce 

Hrnčiarske Zalužany  za rok 2019  (príloha č.3 zápisnice). 

        5.   Informáciu o plnení rozpočtu za rok 2020. 

        6.   Zhodnotenie roku 2020. 

        

B/ Schvaľuje : 
 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

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

 

 

2. Rozpočtové opatrenie č.1/2021 podľa predloženého návrhu (príloha č.4) a zároveň 

schvaľuje aj čerpanie rezervného fondu vo výške 600,-€ na spoluúčasť obce na 2. etape 

rekonštrukcie domu smútku. 

 

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

 

 

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

trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre CVČ v meste Prešov na rok 2021  vo 

výške 33,20 € na žiaka. 

 

  

Dátum: ..................................                    Podpis: ..............................................  
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4. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmových aktivít detí a mládeže s 

trvalým pobytom v obci Hrnčiarske Zalužany pre Rímskokatolícku cirkev biskupstvo 

Spišské Podhradie na rok 2021  vo výške 33,20 € na žiaka, t.j. celkom za dvoch žiakov 

66,40 €. 

        

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

 

 

5. Vyradenie obecného majetku a majetku ZŠ, podľa predloženého návrhu“ (prílohy č.5 a 

č.6). 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                            Ing.Branislav Nociar 

                                                           starosta obce    

 


