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              Obec Hrnčiarske Zalužany 

         Z Á P I S N I C A 4/2021 (16/2018-2022) 

 

 

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

ktoré sa konalo  dňa  29.10.2021 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. 

 

Poslanci: 
Vladimír Ďalog, 

Mgr.Jana Fiľová, 

Ing.Andrea Kováčová, 

Miroslav Šatara, 

Ing. Radovan Vargic, 

Ondrej Melich. 

 

Ospravedlnený:  

Miroslav Slížik. 

 

Hostia: 

Július Husár, 

Branislav Nociar ml., 

Ing.Peter Košťálik. 

 

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 Vladimír Ďalog, ktorý sa na 

zastupiteľstvo dostaví neskôr. Neprítomný je tiež Miroslav Slížik, ktorý sa ospravedlnil.   

Ing. Branislav Nociar starosta obce, určil: 

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

Za overovateľov: p.Ondrej Melich a Ing.Andrea Kováčová.  

 

3.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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4.)  Schválenie programu  zasadnutia OZ 
 

Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia:  

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 23.7.2021. 

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

7.   Návrh WEB stránky - prezentácia. 

8.   Interpelácie poslancov. 

9. Schválenie  VZN č. 1/2021 o určení  spádovej oblasti materskej  školy v    

zriaďovateľskejpôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany. 

10. Schválenie Dodatku č.2  k  smernici  č. 03/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd. 

11. Schválenie  dodatku  č.1  k  zásadám  č.1/2019  používania súkromných osobných 

motorových  vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany. 

12. Schválenie čerpania rezervného fondu a rozpočtového opatrenia č.3/2021. 

13. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrnčiarske Zalužany na 2. 

polrok 2021. 

14. Prerokovanie žiadostí. 

15. Návrhy do aktualizácie PHSR obce na roky 2015-2023. 

16. Rôzne. 

17. 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  /   

Spolu: 5   

  

„ OZ schvaľuje program zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.“  
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5.)  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného  dňa 23.7.2021 

 
Starosta:  

Bod B/3 – súhlas so zaradením obce do územia pôsobnosti MAS Malohont pre programové 

obdobie 2021-2027 + schválená výška príspevkov na roky 2021-2027 – oznámené žiadateľovi. 

Tu len doplním informáciu, že prebiehajú rokovania s vládou o rozdelení zdrojov z fondov EÚ, 

na ktorých sa aktívne zúčastňuje aj p. Vargová, ktorá bola na našom minulom zasadnutí. Zatiaľ 

to vôbec nevyzerá dobre (z pohľadu MAS), lebo podľa návrhu vlády má ísť väčšina zdrojov na 

dopytové výzvy (ktoré my využívame v maximálnej možnej miere), časť pre VÚC a časť pre 

mestské oblasti (tam nie sme súčasťou žiadnej, lebo je tam limit 40.000 obyvateľov a náš okres 

má cca 22.000 obyvateľov). Pre MAS majú ísť zdroje len z PRV, aj to menej ako v minulom 

programovacom období (pokles z 200 mil. na 150 mil.). Verím, že vláda nakoniec bude 

akceptovať aj požiadavky na rozvoj vidieka cez MAS, uvidíme.   

 

Bod B/4 -  schválený výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebného pozemku pre 

p. Annu Markotánovú (za  6.573,52 €) - oznámené kupujúcej. Kúpna zmluva nebola zatiaľ -  z 

nášho podnetu -  uzavretá, nakoľko ešte pred predajom sme začali konanie na zmenu druhu 

pozemkov  pri parcelách, ktoré sú vedené ako vodná plocha  (17x) v tejto oblasti (začali sme v 

marci). Až po schválení predaja OÚŽP rozhodol o tom, že uvedené parcely nie sú vodným 

tokom (26.7.2021, právoplatné 25.8.2021). Následne sme požiadali o vydanie záväzného 

stanoviska OÚ LC odbor pozemkový a lesný. Ich stanovisko nám prišlo 28.9.2021 a 29.9.2021 

sme požiadali kataster o zmenu druhu pozemkov v katastri nehnuteľností. Keby sme 

vypracovali KZ počas tohto obdobia, musela by si kupujúca celý proces zopakovať a zmeniť 

druh pozemku sama, lebo by sa zmenil vlastník  (a  pri výške kúpnej ceny by to nebolo od nás 

korektné) a bolo by to  pre ňu dosť komplikované. 

K zápisu do katastra zatiaľ nedošlo, majú na to 60 dní. Ale aby to nebolo také jednoduché,  po 

zmene druhu pozemkov  z vodnej plochy na TTP pri parcelách 1018/6 (HZ) a 943/9 (Sušany) 

nám  pri nich nesedí druh pozemkov s uznesením. Preto som požiadal právničku z katastra o 

usmernenie a ona odporučila toto uznesenie nemeniť – resp. len doplniť, že došlo k zmene 

druhu pozemkov  - bez nutnosti preschvaľovania v OZ. Až po tejto zmene pripravím kúpnu 

zmluvu. 

 

Bod B/5 – schválený zámer predaja pozemku 944/7 ako prípad hodný osobitného zreteľa – v 

uznesení bola určená aj cena 2,5 €/m2 a žiadosť, aby som zverejnil  tento zámer 15 dní pred 

schvaľovaním prevodu – toto sa aj stalo a dnes teda v bode 14 budeme  pokračovať v tomto 

procese  a tento predaj schválime. 

 

Bod B/6 – schválené poskytnutie finančných prostriedkov  na podporu záujmových aktivít detí 

a mládeže pre ZŠ a MŠ Ožďany  vo výške  - 763,60 € - toto im bolo oznámené a  uvedená suma 

aj prevedená. 

 

Bod C/1 – neschválený návrh na spoluprácu vo veciach sociálnych služieb  od Senior plus n.o. 

Slavošovce -  uznesenie im bolo zaslané, reakciou je ich ďalšia žiadosť, tentokrát na rok 2022 

nazvaná ako žiadosť o uzavretie  Rámcovej zmluvy na rok 2022,  o ktorej Vám bližšie poviem  

v bode 14. 

 

Bod D/1 – zvolenie  novej hlavnej kontrolórky obce, na obdobie od 24.7.2021 do  23.7.2027 

(Ing. Alena Nociarová) – toto jej bolo oznámené už počas minulého zasadnutia OZ. Bola s ňou 
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uzavretá pracovná zmluva a už sa aj v s vervou pustila do práce. Dnes v bode 13 budeme 

schvaľovať návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021. 

   

Bod E1 – schválené splnomocnenie pre mňa k podpisu zmlúv o NFP – oznámené riadiacemu 

orgánu a zmluva o NFP k zbernému dvoru bola podpísaná 6.9.2021.   

 

Bod E/2 – súhlas s prípravou projektového zámeru IROP 5.1.2 – na výstavbu autobusovej 

zastávky a resp. parkoviska – nakoniec bolo všetko inak ako bolo naposledy prezentované. Po 

všetkých posledných termínoch sme tam prejavili záujem 3 obce. Potom však bol ďalší 

posledný termín a už nás tam bolo 8. Dôjde však k presunu zdrojov z iných programov a tak by 

sme začiatkom r.2022 mali podávať žiadosť na prisľúbenú sumu 50.000,-€, z ktorej by nám už 

vyšlo parkovisko pre MŠ  a ZŠ, pri ktorom sme sa zhodli že je pre obec najpotrebnejšie. Takže 

na veciach sme začali pracovať, malo by tam byť 14 parkovacích miest – viac v ďalšom bode 

rokovania. 

 

Na konci tohto bodu sa na zasadnutie dostavil poslanec V.Ďalog, od tohto bodu prítomných 6 

poslancov. 

 

„ Uznesenia zo  zasadnutia OZ konaného dňa 23.7.2021 boli splnené.“  

 

 

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

 
a) Kúpa, opravy a budovanie majetku: 
 

Kúpa: 

Od posledného OZ sa nakúpilo: 

 

MŠ:   -  informačné tabule 270,82 €; 

          -  3D označenie budovy MŠ 730,-€; 

           - koberec horná trieda 469,60 €. 

 

ZŠ: - informačné tabule + 3D písmená 1.000,81 €; 

       - PC trieda 2.767,98 € /údržba počítačov, zjednotenie a usporiadanie káblov do líšt a 

celková údržba/. 

 

OcÚ  -  elektrický sporák pre dôchodcov  200,- €; 

          -  fukár/ vysávač  na lístie 329,- €; 

           - záložné zdroje k PC 192,31 €  /starosta a TSP 2 ks/; 

           - označenie budovy TJ  730,- €. 

  

b) Zamestnávanie cez zvýhodnené programy: 
 

Ako som vám spomínal na minulom zasadnutí OZ  - od júla sa v obmedzenej  miere rozbehli 

zvýhodnené programy na zamestnávanie zamestnancov  (uchádzači museli mať 2 

znevýhodnenia): 

–  program Cesta na trh práce 3 (§54. opatr.1 – 85:15, 15 mesiacov, 5 mesiacov z 

vlastných)    
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–  §50j – tam sú ešte nejaké voľné zdroje (80:20). 

Keďže práce  máme veľa  - ako budete počuť v ďalších častiach zasadnutia -  tak sa snažíme 

využívať v maximálnej miere tieto programy: 

(od 1.7.2021 – 31.3.2022 – sme zamestnali Vlastu Oláhovú) 

– od 1.9.2021 - 31.12.2021  - sme  zobrali na ½ úväzok Anetu Bolčovú cez § 50J  (80:20), 

– od  1.11.2021 – 31.7.2022 príjmeme Oskára Berkyho tiež cez § 50J (80:20), 

–  keďže v MŠ potrebujeme podľa počtu detí doplniť ešte jednu učiteľku, požiadali sme 

o dotované pracovné miesto pre sl. Adrianu Slabeciusovú (Č.Brezovo) cez  program (už 

tam boli zdroje len na 3 miesta) § 54 Cesta na trh práce  - opatr.1 (85:15  - 15 mesiacov, 

5 mesiacov z vlastných). Podarilo sa od 1.11.2021- 30.6.2023 nám nová slečna učiteľka 

nastúpi. 

Z vlastných zdrojov ako viete zamestnávame Miša Parobeka, Benjamína Bakšu a  Jána 

Parobeka. Prvým dvom sme predĺžili zmluvy do konca roka, J.Parobek ju mal. 

 

c) Žiadosti o dotácie: 
  

I. Schválené dotácie  - aktuálny stav: 

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

121.210,84 €). 

Stavebná časť bola dokončená v auguste. Dodávateľ doteraz čaká na svoje peniaze, nakoľko 

prebiehajú administratívne prieťahy súvisiace so žiadosťou o platbu (ŽOP) - 2 x nás požiadali 

o doplnenie  a vysvetlenie žiadosti o platbu. Nakoniec nám tento týždeň ŽOP odsúhlasili, 

pričom nám platbu znížili o podľa nich, neoprávnené náklady vo výške 129,30 €. Lebo v 

rozpočte boli drobné chyby ako  - napinák na napínanie pletiva – 361,65 ks, keď logicky malo 

byť 361, alebo 362; betónový odliatok, v rozpočte bolo uvedené že tam má byť 32,528 ks uznali 

32. Už sme sa s nimi nedoťahovali kvôli takejto malej sume, lebo by sa dodávateľ k svojim 

peniazom dostal neviem kedy. Platbu nám už včera uhradili – aspoň toto bolo rýchle. 

   Súbežne  sme vybavovali kolaudáciu stavby (podarilo sa 23.10.2021), nakoľko  kolaudačné 

rozhodnutie musíme doložiť k žiadosti o platbu.  V rámci kolaudácie bola len výhrada z OÚŽP 

týkajúca sa výkopovej zeminy v okolí kompostárne, čo musíme vyriešiť v krátkom čase  (PD, 

RSC). 

Zámerom je začať činnosť cca od 1.12.2021, lebo musíme ešte vyriešiť  značenie, evidenciu 

odpadov a podobne. Po spustení do 14 dní potrebujeme požiadať OÚŽP o registráciu malej 

kompostárne. 

Prevádzkové hodiny sme museli kvôli požiadavke RÚVZ (hygiena) nastaviť tak, aby sa tam 

zamestnanec nezdržiaval dlhšie, lebo by sme museli dobudovať WC a priviesť vodu (z 

vlastných zdrojov). Takže sme to museli vyriešiť nasledovne: prevádzkové hodiny budú v 

pondelok od 8:00-11:30 a 12:30-15:00 a vo štvrtok od 12:30 do 17:00 hod, podľa potreby po 

zavolaní na t.č. obce 047/5672111, resp. na mobil obsluhy 0948 065 973. 

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

2. Dom smútku (DS): 2. etapa (vybudovanie bezbariérového vstupu do obradnej siene a 

opravu  - výmenu obkladov na schodišti, ako aj pred bočným vestibulom,) Tu sú už práce z 

dotácie  takmer hotové, už nám chýba len montáž zábradlia a madiel na bezbariérovom vstupe 

a drobné stavebné práce – dorezy. 

Mimo toho sme  kvôli funkčnosti  museli vykonať tzv. vyvolané investície ktoré si budeme  

musieť zaplatiť sami. Ide o vybudovanie zadných schodov (prístup k WC), odvodnenie zadnej 

časti, oprava resp. vybudovanie oporného múrika z bočnej a zadnej strany. Ďalej sme museli 

zbúrať bočné oplotenie (od školského dvora), ktoré  keď sme pripravovali plochu k betónovaniu 

bočného vchodu  sa naklonilo a bolo by spadlo. Tieto práce boli realizované OPOS-om v cene 

1.842€. Čiže teraz z bočnej strany schodišťa nemáme oplotenie. Kvôli bezpečnosti ho musíme 
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urobiť. Mám za to, že znova dobudovať to staré by nemalo význam a preto som oslovil 

dodávateľa, ktorý dodáva zábradlie k bezbariérovému vstupu, aby nám nacenil  aj toto bočné 

zábradlie. Jeho ponuka je na cenu  s DPH 2.100,-€. O tom či to dáme urobiť rozhodneme pri 

schvaľovaní rozpočtového opatrenia. 

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

 

3. Zberný dvor (ZD)  - dotácia na zberný dvor nám bola schválená vo výške: 526.698,34€ 

(celkový rozpočet: 554.419,31 €; z toho dotácia: 526.698,34 €; vlastné zdroje: 27.720,97 €). 

Zmluva o dotácii bola podpísaná 6.9.2021. Teraz prebieha administratívny proces kontrol, 

vysvetľovania a dopĺňania verejných obstarávaní  (VO) na činnosti, ktoré sú oprávnenými 

nákladmi: 

– externý manažment; 

– realizačná projektová dokumentácia; 

– stavebný dozor; 

– technologické vybavenie zberného dvora. 

Po odsúhlasení týchto VO by sme teoreticky mohli začať s projektom a čerpať prvé časti zo 

schválenej dotácie. Čo sa asi aj stane ešte v tomto roku, s výnimkou technologického 

vybavenia, kde VO už máme odsúhlasené, ale v zmluve majú termín dodania všetkých 

mechanizmov do 12 týždňov od našej výzvy. Po konzultácii s dodávateľom ich vyzveme na 

plnenie až v ďalšom roku, lebo by nám nevedeli dodať nosič kontajnerov, na ktorý sa v súčasnej 

dobe čaká až 6 mesiacov a teda by odstúpili od zmluvy. Z nášho pohľadu je to dobré pre to, že 

keby nám techniku dodali v tomto roku, tak by sme ju museli niekde na zimu uskladniť, ak by 

sme nechceli, aby bola vystavená zlému zimnému počasiu. 

Taktiež sa nám uvoľní suma 11.175,-€ v tohtoročnom rozpočte. Samozrejme, že túto sumu 

budeme  musieť vyčleniť v budúcoročnom rozpočte. 

Čo sa týka VO na stavebnú časť, ako som vás už informoval, budeme ho musieť zopakovať. 

Teraz čakáme na aktualizáciu rozpočtu, lebo určite vnímate enormný nárast cien stavebných 

materiálov. Toto by sme chceli urobiť v zimnom období a so stavebnými prácami začať na jar. 

Termín realizácie je zatiaľ stanovený do 30.6.2022, ktorý vieme v prípade potreby aj predĺžiť. 

To je neskutočné aká byrokracia je pri tom. Na každé VO požadujú vysvetlenie, doplnenie, po 

odpovedi príde ďalšia výzva. Komunikujeme s nimi takmer denne. Ešte sme projekt ani 

nezačali realizovať a už tam máme takmer 50 dokumentov. 

 

II.  Podané žiadosti: 

 

1.  Žiadosť  na Envirofond na projekt: Rekonštrukcia  čistiarne odpadových vôd (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.   

Naša žiadosť bola zaradená medzi nerozhodnuté (nie zamietnuté).  Nová nádej prišla v auguste, 

keď sa ma telefonicky pýtali, či máme na projekt urobené VO, ako aj či ho máme urobené podľa 

nového zákona. Po mojom potvrdení týchto skutočností sa nič nedialo do októbra, kedy nás 

požiadali o vyplnenie 4 čestných vyhlásení, čo sme samozrejme urobili.  Ako išiel čas dostávali 

sme sa do stresu, lebo aj  keby nám žiadosť aj schválili bolo by veľmi obtiažne to stihnúť ešte 

v tomto roku. Stres sa stupňoval ešte tým, že tento týždeň v stredu  sme museli podať novú 

žiadosť a keďže v  „hre“ bola ešte tohtoročná žiadosť na ČOV, nevedeli sme či dať žiadosť na 

ďalší rok znova na ČOV, alebo už na ul. Cintorínsku (môžeme podať len jednu žiadosť). 

Súbežne sme pripravovali obidve žiadosti  v očakávaní, že aspoň do začiatku tohto týždňa 

rozhodnú o vlaňajších žiadostiach. Keď sa tak nestalo viackrát som sa pokúšal na Envirofond  

(EF) dovolať. Podarilo sa mi to až v posledný možný deň a bolo mi povedané, že sme v prvej 
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„várke“, lenže im tam niečo svieti. Pracovník EF pozrel do spisu a povedal, že právoplatné  

stavebné povolenie sme poslali až v rámci dožiadačky, teda po podaní žiadosti (keďže sme ho 

vtedy nemali) a že teda naša žiadosť nebude schválená. Povedal som mu, že naša žiadosť prešla 

kontrolou a v podmienkach pri podávaní vlaňajšej žiadosti tam nebolo toto uvedené a že sme 

teda nič neporušili. Súhlasil, ale že  sa takto rozhodli v tomto roku a teda žiadosť nebude 

schválená. Aj takáto informácia je lepšia ako nič a tak sme teda podali novú žiadosť znovu na 

rekonštrukciu ČOV. 

Neschválenie starej žiadosti nám spôsobuje vážny problém, ktorý ohrozuje obsluhu (P.Šustek) 

nielen na zdraví, ale aj na živote. Z toho vyplýva, že riešenie tohto problému neznesie odklad. 

Ide o to, že obslužný pracovník musí každý deň vojsť do prečerpávacej stanice a ručne vybrať 

kôš so zhrabkami (vložky, vlhčené vreckovky, dokonca aj kosti) teda s vecami, ktoré by sa do 

kanalizácie ani nemali dostať. Do šachty vstupuje po zhrdzavenom rebríku  a postaví sa na ešte 

zhrdzavenejšiu plošinu. Zoberie kôš so zhrabkami a vynesie ho hore. 

Tento problém sa zo dňa na deň stupňuje a preto, keďže už vieme, že dotácia na rekonštrukciu 

nebude schválená mali by sme sa k tomu postaviť zodpovedne: 

 - v tohtoročnom rozpočte máme  na ČOV vyčlenených 9.000,-Eur. Z tejto sumy by sme vedeli 

problém vyriešiť. 

Potrebujeme urobiť nový rebrík, novú plošinu, konzolu na vyťahovanie koša so zhrabkami a 

dať nový kryt. To celé je  z nerezu a teda to vydrží roky. Obsluha už ani  - ak sa nestane porucha 

na čerpadlách – nebude  musieť vstúpiť do šachty prečerpávacej stanice. Tieto práce sú 

rozpočtované na 16.000,-€, ale dodávateľ nám ich urobí za 9.000,- € - viac pri schvaľovaní 

čerpania rezervného fondu (RF). 

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

Toto obdobie je po dlhotrvajúcom tichu, čo sa týka nových výziev, obdobím prekvapujúcich 

výziev s krátkym časom trvania. V období od posledného zasadnutia vyšli 4 takéto výzvy. 

Keďže tieto plne zapadajú  do koncepcie rozvoja obce, bolo aj pre mňa výzvou stihnúť sa do 

nich zapojiť. S kolegyňami sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sa to  podarilo. Čo by sme už 

nestihli by bolo zvolanie mimoriadnych zasadnutí OZ, na ktorých by som vás o nich 

informoval.  A preto som to riskol s tým, že vždy je tu aj možnosť odmietnuť schválenú dotáciu.  

      

2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií – výzva z Ministerstva investícii regionálneho 

rozvoja a informatizácie (MIRRI) 

Výzva vyšla 6.10.2021, s uzávierkou 5.11.2021  - čo už samo o sebe je ťažko zvládnuteľné, ak 

nemáte o tom informáciu vopred a teda nemáte ani pripravenú hotovú PD. Na dôvažok je tam 

ešte 10 bodové zvýhodnenie pre tých, ktorí podajú žiadosť do 20.10.2021  

V hospodárskych novinách  písali, že to bude výzva s alokáciou 54 miliónov eur, čo je veľmi 

slušné. Vo výzve je však alokácia len 4,9 milióna, čo je málo, aj keď je určená pre obce z 

najzaostalejších okresov(12). 

Z obcí bol a je o túto výzvu mimoriadny záujem a tak je predpoklad navýšenia alokácie, resp. 

opakovania. 

 

Podmienky: 

 -  spoluúčasť pre obce nad 500 obyvateľov – 5 %; 

 -  výška 40-250.000,-€. 

 - účel  - sú tam 4 možnosti, ale nás zaujímala oblasť 1 – zlepšenie dopravnej a technickej 

vybavenosti  regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov – v našom prípade 

rekonštrukcia miestnych komunikácii (MK); 

 -   pri kapitálových výdavkoch je obdobím realizácie rok 2022. 

Zdôvodnenie: 
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- naše MK rekonštruujeme výhradne a myslím, že logicky, vždy po tom ako na ulici 

vybudujeme kanalizáciu a keď sú vybudované prípojky. A  samozrejme, keď máme možnosť 

získať na to dotáciu. Tak sme to urobili aj v r. 2018, keď sme opravili cesty na uliciach: 

Šťavičná, Záhradná a Hrabinka; 

 -  teraz pripadalo do úvahy 5 ulíc, z ktorých sme vybrali najakútnejšie 3: Družstevná, Nová a 

ul. Rad. (zostali Hrnčiarska, Záhradná); 

 - keby takáto výzva nevyšla, aj tak by sme museli v našom rozpočte na ďalší rok vyčleniť 10-

15 tis. na vyspravenie týchto ciest po kanalizácii a prípojkách. 

Podať žiadosť sme  stihli aj bodovou prémiou teda do 20.10.2021. Aj keď žiadosť mala v našom 

prípade 27 príloh. 

Na pomoc sme si pri ladení dokumentov  a administratívnych omáčok  prizvali CPK Poltár (za 

180,-€), ale aj keď 80 % činností sme si museli urobiť sami, ich pomoc bola potrebná pri 

klasických „omáčkach“ ako sú napr. súlad projektu s so sektorovými a rozvojovými plánmi na 

území realizácie projektu; uskutočniteľnosť, udržateľnosť projektu a podobne. 

Samozrejme akčná musela byť aj projektantka, aby nám stihla včas vypracovať PD pre 

ohlásenie stavebných úprav a rozpočet, čo sa aj stalo. 

Cena projektovej dokumentácie je 1.600,-€. 

K našej žiadosti: 

-  podali sme žiadosť na rekonštrukciu ciest na už spomenutých uliciach, v jednom  prípade 

aj s prípravou na opravu existujúceho chodníka (Družstevná), kde sme do rekonštrukcie 

zahrnuli aj nové obrubníky a  pri ulici Rad aj s prípravou nového chodníka -  nové 

obrubníky na strane pri domoch; 

- išli sme na maximálnu hranicu dotácie  250.000€, čo by znamenalo našu 5% - nú 

spoluúčasť vo výške 13.200,-€. Ak sme však chceli zahrnúť do projektu 3 ulice, vyšiel nám 

rozpočet: 265.864,34 € a teda naša spoluúčasť by bola 15.864,34 €. Pri verejnom 

obstarávaní sa však môžeme posunúť cenu smerom dole. 

Viac si môžeme o tom podebatovať v bode rôzne. a v bode 12 čerpanie RF. 

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

 

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie  z Nadácie ALLIANZ - na 2 merače rýchlosti – schválené 

4.000,-€. 

Neviem ako to vnímate vy, ale podľa mňa sa dopravná bezpečnosť v našej obci  zhoršuje. Na 

jednej strane sú tam objektívne dôvody z dôvodu hustnúcej cestnej premávky. 

Na strane druhej subjektívne: 

 - z dôvodu rýchlej jazdy prechádzajúcich áut (hlavne pri vstupe a výstupe z obce smerom od/do 

Oždian, od mosta po zákrutu – popri ZŠ, MŠ); 

-  svoj podiel máme na tom aj my ako obec, lebo nebezpečné situácie vznikajú pri ZŠ a MŠ – 

kde doteraz nemáme parkovisko, ale pracujeme na tom; 

 - ako problém v tejto oblasti vnímam parkovanie občanov pri hlavnej ceste, kde vznikajú 

nebezpečné situácie pri ich obchádzaní. S mnohými z nich som aj osobne hovoril, ale to 

pomohlo len dočasne alebo vôbec. 

 

Keď som sa dozvedel o takejto výzve, tiež tam nebolo veľa času na reakciu. Tak sme požiadali 

o dotáciu na 2 merače rýchlosti vo výške 4.000,-€. Pôvodne to malo byť bez spoluúčasti, ale v 

zmluve po schválení dotácie sa tam objavila požiadavka na 15 %-nú spoluúčasť teda cca 700€. 

Merače budú umiestnené pred obcou od Oždian (tam musel ísť merač so solárnym nabíjaním, 

lebo verejné osvetlenie je na druhej strane) a oproti ZŠ a MŠ, pri obchode. 

Verejné obstarávanie (VO) vyhrala firma CitySafety  s ponukou 4.710,-€. Merače by mali byť 

namontované do 15.11.2021. Toto by mal byť náš prvý verím, že efektívny  krok k zvyšovaniu 
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bezpečnosti na našich cestách. Druhým by mohlo byť vybudovanie parkoviska pri MŠ a o 

ďalších sa môžeme pobaviť v bode rôzne + RO. 

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

4. Havarijný fond ZŠ – resp. Modernizačný dlh  

 

Našu budovu ZŠ sme si dali do poriadku z dvoch dotácií z havarijného fondu ministerstva 

školstva. Prvou sme vymenili okná a dvere, druhou sme zateplili  a opravili fasádu. Obidve tieto 

dotácie boli schválené bez nutnosti našej spoluúčasti. 

Potom došlo k zmenám v tomto fonde, keď DPH prestalo byť oprávneným nákladom a neskôr 

sa fond začal používať naozaj len na havárie súvisiace so živlami. Toto bolo neskôr zrušené, 

len fond prestal byť dotovaný. Teraz som sa dozvedel, že boli vyčlenené nejaké prostriedky na 

opravy základných škôl – ako modernizačný dlh. 

V našej ZŠ potrebujeme opraviť strechu, na ktorej je kanadský šindeľ, ktorý už začína pretekať. 

Ďalej potrebujeme riešiť kotolňu, ktorá je v podstate neregulovaná so starými kotlami a 

teplovodným potrubím vedeným zemou medzi MŠ a ZŠ, ktoré je veľa krát zaliate vodou a tam 

môže vzniknúť problém. Takže keď je takáto možnosť začali sme pracovať na žiadosti na 

opravu strechy a tú bolo potrebné podať do 30.9.2021. Rozpočet   vrátane  zateplenia: 

139.215,12€,  - žiadame 139.000,- €. 

Už nám prišlo, že sme zaradení  do zoznamu požiadaviek ako modernizačný dlh, o ktorom by 

mali rozhodovať do konca tohoto roku. V prípade neschválenia môžeme žiadosť polročne 

opakovať  - ako sme to robili v minulosti. V prípade schválenia by sme v budúcnosti mohli 

podať žiadosť na rekonštrukciu kotolne. 

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

 

5. Detské ihrisko v parku- rozšírenie 

Výzva z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny – dotácie na podporu plnenia funkcií 

rodiny 

 

Je to ďalšia výzva , kde bolo treba reagovať veľmi rýchlo. 

Dôvod podania žiadosti: 

- Detské ihrisko (DI) v parku má 3 certifikované prvky, ktoré sme financovali z dotácie + 2 

prvky (od cesty ul. Rad) vežička, hojdačky, ktoré sme si robili v dobrej viere sami. Pri revízii 

nám na nich našli toľko chýb, že ich odstránenie by bolo pomaly drahšie ako kúpenie nových. 

Preto sme ich vyradili z prevádzky a zostali nám len 3 prvky. Aj preto vznikajú situácie, že sa 

na nich hrá určitý počet detí a ďalšie musia čakať.... 

Z týchto dôvodov považujem za potrebné doplniť niekoľko prvkov na tomto DI. Preto sme 

reagovali na túto výzvu. Bola tam možnosť požiadať o dotáciu od 10.000,- € do 50. 000,-€. Pri 

10 % nej spoluúčasti. Podmienky tam sú také, že niektoré prvky sú povinné pieskovisko – čln, 

kolotoč, hojdačka hniezdo + tam bol zoznam voliteľných. Z tých sme vybrali altánok, menšiu 

loď, lavičky a smetné koše. 

Celková výška projektu je 24.000,-€, z toho dotácia by mala byť: 21.600,-€, a spoluúčasť: 

2.400,-€. 

Ak by sa to podarilo športovo-hracia  časť parku by mohla byť v poriadku a mohli by sme 

pokračovať zábavnou (amfiteáter). 

    

 

III. Pripravované žiadosti. 

 

1. Amfiteáter v parku 
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Výzva za MAS Malohont 7.4., z ktorej by sme mali realizovať tento projekt zatiaľ nebola 

vyhlásená, údajne je ešte v hre vyššia sume na prerozdelenie a tak radi počkáme. 

 

2. Parkovisko pri MŠ – výzva  z MAS Malohont IROP 5.1.2 B2 Zvyšovanie bezpečnosti a 

dostupnosti sídiel 
Na minulom OZ sme sa zhodli, že  pre nás by bolo najpotrebnejšie parkovisko  pri MŠ a ZŠ, 

len sme nevedeli s akou sumou môžeme počítať a či nám toto parkovisko z tejto sumy výjde. 

Ak nie, tak budeme hľadať alternatívne riešenie. 

Podarilo sa dohodnúť sumu 50.000,-€. Nás týkajúca sa  výzva by mala byť v januári 2022  a 

preto sme začali na podkladoch pracovať už teraz, lebo čas nám beží, a budeme  tam potrebovať 

aj stavebné povolenie čo pri  tom ako poznám naše úrady bude značne časovo a podkladovo   

náročné. 

Spomeniete si, že pri rámcovom odhade rozpočtu  hovorila projektantka o 7 parkovacích 

miestach a to z priestorového dôvodu, lebo nám tam zavadzal priechod pre chodcov, ako aj z 

toho finančného dôvodu, lebo pripojenie na dažďovú kanalizáciu budeme musieť riešiť drahým 

pretlakom popod cestu. 

Samozrejme aj mne sa to zdalo ako príliš vysoká suma na 7 parkovacích miest a tak som vyvolal 

rokovanie s Regionálnou správou ciest RS. Na rokovaní sme sa dohodli, že priechod pre 

chodcov je možné presunúť ďalej smerom ku škole a prisľúbili mi aj možnosť rozkopania cesty 

za účelom pripojenia sa dažďovú kanalizáciu. Touto dohodou  sme ušetrili v rozpočte celkom 

značnú sumu a teda dnes pracujeme na projekte  so 14 parkovacími miestami. 

Jednou z podmienok podania žiadosti je aj to, aby sa budovanie parkoviska – v našom  prípade 

-  nachádzalo  v PHSR. Čo tak nie je. Ale PHSR máme aj tak schválené len na roky 2015-2021 

a aktualizáciu budeme potrebovať aj pri ďalších projektoch, tak  na tomto OZ budeme v bode 

15 zaoberať jeho aktualizáciou (vaše návrhy), tak aby sme ju na poslednom tohtoročnom OZ 

schválili.   

Ďalšiu vec, ktorú budeme potrebovať je schválenie nákladov na vypracovanie projektovej 

dokumentácie (PD)  + na inžiniersku činnosť  v rámci čerpania RF. 

Cena za projektovú dokumentáciu (PD) je 1.400,-€, čo je dnes pri tom, že to potrebujeme rýchlo 

dobrá cena. 

Inžinierka činnosť – to je vybavovanie všetkých povolení, súhlasov od štátnej správy, ktoré 

potrebujeme k stavebnému povoleniu. Doteraz som ich robil ja, ale už sa mi viackrát stalo, že 

napr. zo životného prostredia komunikujú priamo s projektantom, aby zmenil to či ono v 

projektovej dokumentácii. On to zmení, pošle im to, ale ku mne a na stavebný úrad to nepošle 

a potom vzniká rozpor medzi schválenou PD a PD ku ktorej sa vyjadrujú úrady. 

Toto spôsobuje veľké komplikácie hlavne pri eurofondoch, kde sa bazíruje na detailoch. A preto 

pri projektoch z eurofondov si radšej zaplaťme inžiniersku činnosť u projektanta, aby sme 

predišli možným komplikáciám a následne aj možným finančným stratám. Projektantka 

požaduje cenu za inžiniersku činnosť 600,-€.  

Dnes projektantka priniesla PD a rozpočet, ktorý je zatiaľ  o dosť nižší, ako sa pôvodne 

predpokladalo  - cca 31.000€ (počítali  sme, že to bude okolo 50.000€). Nevylučujem, že pri 

schvaľovaní stavebného povolenia  sa rozpočet navýši, na základe požiadaviek na doplnenie 

PD rôznych orgánov. Ak aj po takomto  navýšení zostane k dispozícii dostatočná voľná suma, 

mohli by sme spolu s parkoviskom požiadať aj o dotáciu na autobusovú zastávku... 

Viac pri  schvaľovaní RF. 

  

3. Energetická účinnosť verejných budov (L8) – kultúrny dom. 

 

Ten náš kultúrny dom sa javí z pohľadu možných dotácií ako neriešiteľný prípad. Pri žiadosti z 

PRV sme neboli úspešní. 
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Teraz vyšla výzva z ministerstva kultúry na rekonštrukcie kultúrnych domov. S chuťou som sa 

pustil do jej štúdia, ale veľmi rýchlo som skončil. Je určená pre obce nad 1.000 obyvateľov. My 

máme teraz 827 obyvateľov..... 

Na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov  poskytuje dotácie aj Environmentálny 

fond. 

Problém je v tom, že budovy musia byť užívané. Čo náš KD zatiaľ nie je. Je tu však jedno 

riešenie, avšak neviem či bude akceptované zo strany poskytovateľa. Ide o to, že za pomerne 

malé náklady ho vieme sfunkčniť tak, že bude užívateľný, ale bez energií teda v obdobiach keď 

tam netreba kúriť, keď sú dlhé dni a tak sa dá používať aj bez svietenia. 

Čo by sme teda chceli urobiť: 

- v prvom rade vyčistiť vnútorné priestory (to sa už stalo), 

- zaskliť okná, opraviť podlahu a dvere; 

- vystriekať bielou farbou interiér; 

- v exteriéri opraviť odkvapy, povymieňať poškodené škridle. 

Toto by nás mohlo stáť odhadom cca 1.000,-€. 

K tomu, aby sme mohli podať žiadosť by sme potrebovali aktualizovať projektovú 

dokumentáciu (je z .r.2015) nakoľko sa zmenili normy a na tomto základe aktualizovať 

rozpočet. Ďalej je nám potrebné zrušiť zmluvu s dodávateľom, ktorú sme museli mať podpísanú 

pri žiadosti z PRV a vykonať nové verejné obstarávanie. 

Toto tiež odhadujem na ďalších 1.000,-€. 

Otázka  smeruje k tomu, ako to vidíte vy z pohľadu vynaloženia týchto nákladov, bez istoty či 

nám takéto užívanie uznajú. 

Problém by mohol vzniknúť po prípadnom schválení – spoluúčasť. Už máme dosť veľa vecí 

naplánovaných na budúci rok a tak keby nám všetko vyšlo mohol by vzniknúť takýto problém. 

Je tam malá šanca, že to tak bude, ale keby sa tak stalo, mohli by sme to vyriešiť nejakým  

malým  úverom. 

Ja si myslím, že by to stálo za to, lebo prírastok majetku by bol neúmerne vysoký k nami 

vynaloženým nákladom - viac pri schvaľovaní RF. 

 

d) Vysporiadanie pozemkov pod cestou Nad Mlyn   

 

Už dávnejšie sme hovorili, že čo sa týka miestnych komunikácií mali by sme začať pracovať  

na vysporiadaní pozemkov pod cestou nad Mlyn a aj cesta na Záhradnej je v dolnej časti 

evidovaná ako orná pôda, ale to znesie odklad. 

 

Horšie je to pri ceste Nad Mlyn, kde bez  jej vysporiadania nemôžeme vybudovať kanalizáciu, 

chodníky a ani získať dotáciu napr. na opravu cesty. 

Je tam  však 154  vlastníkov a teda to bude dlhodobý proces, ktorý by sme nezvládli sami. Preto 

sme oslovili  JUDr. Matulovú, s ktorou sme predbežne dohodli po vyjednávaniach  cenu 4.500,-

€. To je za jej činnosti + musíme pripočítať kúpne ceny, poplatky katastru a celková cena sa 

môže blížiť aj k 10.000,-€. Je to vysoká cena, ale aj na tej ulici bývajú naši občania, ktorí by 

mali mať porovnateľné podmienky ako občania bývajúci v iných častiach. A bez vysporiadania 

týchto pozemkov máme zviazané ruky. 

Vzhľadom k predpokladaným nákladom sme sa predbežne dohodli na  3 ročnom trvaní zmluvy, 

s tým, že tento rok by sme jej zaplatili za úkony 1.000,-€, v r.2022 – 2.000,-€ a v r.2023 – 1.500€ 

+ ešte musíme vyčleniť zdroje na kúpy a poplatky.   

To zatiaľ len informatívne, vrátime sa k tomu v bode rôzne. 

 

 

 



12 

 

e) IBV 

Čo sa týka výkupu pozemkov okolo kompostárne, ako viete tam potrebujeme podpisy 26 osôb. 

Tu máme taký maličký posun, keďže sa nám podarilo získať podpis z môjho pohľadu 

najkomplikovanejšieho účastníka. Máme teda už  24 podpisov - zostali nám dvaja súrodenci, 

ktorí boli zrejme ovplyvnení, ale verím, že sa nám ich ešte podarí presvedčiť, lebo bez toho 

nemôžeme začať konanie o územnom rozhodnutí. 

Posun nastal aj pri SSD – kde sa už finalizuje projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu 

(SP). Po získaní SP budú mať 2 roky na vykonanie diela. Pripomeniem, že ide o rozvody 

elektriny k budúcim rodinným domom, ktoré sa budú realizovať na náklady SSD.   

 

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

 

 

7.)  Návrh WEB stránky - prezentácia 

 

Starosta: na úvod: naša web stránka v zásade spĺňa zákonné požiadavky, myslím, že je pomerne 

pekná, prehľadná. Resty máme v  jej napĺňaní našimi informáciami, to ale súvisí s nedostatkom 

môjho času. A hlavne skoro nič nás nestojí. 

Nič menej sú aj stránky modernejšie, ktoré kráčajú s dobou a poskytujú občanom viac služieb 

– za to by sme si však museli zaplatiť. Je aj  na zváženie či by mali občania o tieto služby 

záujem. Nemôžeme zabudnúť ani na finančný aspekt. 

Samozrejme ponúk na zmenu našej stránky sme mali veľa, ale ani jedna ma tak nezaujala ako 

ponuka od firmy Online Obec. Preto som pozval jej zástupcu, aby ju odprezentoval aj vám a 

potom sa spolu rozhodneme akou cestou pôjdeme. 

Odovzdávam slovo p.Konečnému. 

 

Pán Konečný, zástupca firmy Online Obec,  predniesol prezentáciu web stránky obce. Web 

stránka by obsahovala: 

- verejné dokumenty -  povinné zverejňovanie- faktúry, zmluvy, objednávky; 

- kalendár akcií- plánované podujatia; 

- podnety starostovi; 

- elektronickú podateľňu tlačív; 

- kalendár zberu odpadu atď. 

Stránka by mohla obsahovať mobilnú aplikáciu pre občanov  - občan by mohol dostávať 

novinky, dôležité upozornenia, pripomienky na zber odpadu a podobne, buď formou SMS 

správy alebo na mail.  

 

Starosta- niektorí občania nie sú na facebooku a chceli by sledovať oznam na facebooku obce 

dalo by sa to prepojiť ?  

 

p.Konečný- áno dá sa to prepojiť. 

 

Ing.A.Kováčová- tlačivá podávané cez elektronickú podateľňu, vie občan aj elektronicky 

podpísať. 

 

p.Konečný- nie to sa dá len cez www.slovensko.sk. 

 

M.Cabanová- dali by sa aj oznamy z miestneho rozhlasu prepojiť na stránku. 

 

http://www.slovensko.sk/
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p.Konečný- je aplikácia, ktorou by sa to dalo.  

 

Občan B.Nociar ml.- funkcie oznamy SMS a na mail sú dobré hlavne pre mladých. Doplnkové 

služby sú nacenené ako celok alebo sú tieto funkcie osobitne platené? 

 

p.Konečný- jednorázovo obec zaplatí za zriadenie stránky 600,- Eur. Potom je ročný poplatok 

370,- Eur vrátane mobilnej aplikácie a SMS rozhlasu. 

 

M.Cabanová-  momentálne nám doménu a maily spravuje INET.sk. Potom by ste nám ich 

spravovali vy? 

 

p.Konečný- maily by sme vám spravovali tiež my. 

 

Ing.A.Kováčová- vy zamestnanci musíte zvážiť či je to pre vás uľahčenie. Ja by som sa potešila 

keby mi prišiel dôležitý oznam formou SMS alebo na mail. 

 

Hlasovanie:      

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 6   

 
 „ OZ odporučuje starostovi obce, aby zvážil podľa potrieb obecného úradu či obec pristúpi 

k zriadeniu novej WEB stránky obce a rozhodnutie deleguje do jeho kompetencie .“ 

 

8.) Interpelácie poslancov 

  
Starosta dal priestor prítomným poslancom na ich príspevky do interpelácie. 

 

V.Ďalog- asi pre rokom som upozornil na to, že prístavba pri rodinnom dome pani Margity 

Vetrákovej je už vo veľmi zlom stave, je potrebné ju zbúrať. Chcel by som len vedieť či už 

niekto jednal s pani Vetrákovou.  

 

Starosta- začiatkom roka som Vetrákovcom oznámil, aby si vyprázdnili prístavbu. Prístavbu už 

majú vypratanú, takže teraz pred zimou by sme ju mohli rozobrať. Uvidíme či len s obecnými 

zamestnancami, alebo nám pomôžu aj zamestnanci firmy OPOS. Rozhodne by sme to chceli 

urobiť tento rok. 
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O.Melich– máme aj DHZ mohli by pomôcť. 

 

Starosta – o pomoc  požiadame aj ich. 

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

 

Ing.A.Kováčová- strecha na starej škole  je tiež v zlom stave. Krytina padá zo strechy, je to 

nebezpečné. Bolo by potrebné dať tam nejaké upozornenie. 

 

Starosta- mal riešiť vlastník, ktorým ja Rímsko-katolícka cirkev.. Niečo sa tam už opravovalo. 

My to môžeme riešiť ako stavebný úrad. Stavebný úrad môže vlastníkovi napísať výzvu. 

Budeme rokovať najprv s farským úradom. 

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

 

M.Šatara – bolo by potrebné vyviesť zeminu na cestu pri harasti. 

 

Starosta – správa ciest tam už urobila nejaké úpravy. Mali ešte prísť druhý krát ale zatiaľ 

neprišli. 

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

 

O.Melich - poľnohospodárske družstvo vyoralo stromčeky a zaoralo protipovodňový rigol za 

záhradami v Konopišti. 

 

Starosta – upozorníme ich, aby na to v budúcnosti dali pozor. 

 

,, OZ berie na vedomie interpelácie poslancov.“ 

 

9). Schválenie  VZN č. 1/2021 o určení spádovej  oblasti materskej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany  

 
Návrh VZN vám bol doručený. O dôvodoch potreby jeho schválenia a prípadné otázky vám 

zodpovie p. Ing.A.Krajlíková. 

 

Ing.A.Krajlíková - prečítala návrh VZN č.1/2021. Nakoľko od tohto školského roku už 

budeme vyplácať dopravné deťom - predškolákom dochádzajúcim do MŠ z obce Sušany, mali 

by sme schváliť toto VZN o určení spádovej materskej školy. Spádovou MŠ pre deti s trvalým 

pobytom na území obce H.Zalužany a obce Sušany, ktoré plnia povinné predprimárne 

vzdelávanie, je v zmysle tohto VZN materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce :  

Materská škola Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 212, 98012 Hrnčiarske Zalužany. 

 

K návrhu VZN nemal nikto z poslancov OZ žiadne  otázky ani pripomienky. 

 
Hlasovanie:      

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   
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Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 6   

 
 „ OZ schvaľuje VZN č.1/2021  o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany  podľa predloženého návrhu.“(príloha č.1). 

  

10.) Schválenie Dodatku č.2 k smernici č. 03/2015 o poplatkoch za    

odvádzanie  a  čistenie  odpadových vôd. 

Starosta: 

Ako viete výšku ceny stočného si stanovujeme na základe maximálnej ceny, ktorú nám určuje 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). 

Pôvodne bola táto maximálna cena  stanovená na roky 2017-2021 vo výške 0,4766€/m3. Na 

tomto základe sme touto smernicou stanovili cenu pre našich občanov vo výške 0,37€/m3 a pre 

obyvateľov Sušian 0,47€. 

V tomto roku sme mali žiadať URSO o stanovenie novej ceny na roky 2022-2026. Aj sme začali 

pracovať na podkladoch, ale URSO vydal dodatok č.1 k Regulačnej politike na obdobie 2017-

2021, ktorou bolo predĺžené súčasné regulačné obdobie do 31.12.2022. S tým, že úrad 

automaticky predĺži platnosť súčasných cenových rozhodnutí do konca roku 2022. Na tomto 

základe sme pripravili dodatok č.2, ktorým sa mení bod 2  doplnením slova tlaková kanalizácia  

- lebo už máme aj takú na Novej ulici.    

A bod 2 ods.a) – kde sme zmenili len rok 2021 na rok 2022. 

 

K dodatku č.2 nemal nikto z poslancov OZ žiadne otázky ani pripomienky. 

 

Hlasovanie:      

                    
Poslanec/hlasovanie 

Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   
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Spolu: 6   

 
 „ OZ schvaľuje dodatok č.2 k smernici č. 03/2015 o poplatkoch za  odvádzanie  a  čistenie  

odpadových vôd   podľa predloženého návrhu“. (príloha č.2) 

 

 11.) Schválenie dodatku č.1 k zásadám č.1/2019 používania súkromných 

osobných  motorových  vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce 

Hrnčiarske Zalužany 

  
Starosta: potreba dodatkovania týchto zásad vyplynula z personálnych zmien v obci a z 

praktických dôvodov - potreby rozšírenia  počtu použiteľných vozidiel pri služobných cestách. 

Vypúšťame vozidlo Ivana Markotána a ním používaný prívesný vozík, nakoľko už u nás 

nepracuje. Dopĺňame vozidlá Jána Parobeka a Braňa Libiaka a prívesný vozík druhého 

menovaného.    

 

Hlasovanie:      

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich  /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 6   

 
 „ OZ schvaľuje dodatok č.1 k zásadám č.1/2019 používania súkromných osobných  

motorových  vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany  v 

znení podľa predloženého návrhu. (príloha č.3)“ 

 

12.) Schválenie čerpania rezervného fondu a rozpočtového opatrenia 

č.3/2021 

 
Starosta:  

Zdôvodnenie potreby schválenia Rozpočtového opatrenia č.3/2021 a čerpania rezervného fondu 

už bolo v podstate vykonané v predchádzajúcich častiach. Zosumarizuje vám ho a zodpovie 

prípadné otázky naša ekonómka p. Cabanová. 

 

M.Cabanová- prečítala návrh Rozpočtového opatrenia č.3/2021: 
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úprava príjmov v položke:   

             

454001  kód zdroja 46 kapitálové výdavky podľa prílohy                                       12.533,00  €                                           

454001  kód zdroja 46 kapitálové výdavky zníženie /zberný dvor -14.000 /        -  11.175,00 €                                                                                             

 

celková úprava  príjmov                                                                                            1.358,00  €  
 

úprava výdavkov :  

 

Funkčná klasifikácia: 08.4.0 kód zdroja 46 

Základná kategória 700 – Dom smútku zábradlie+odvodnenie                                   3.942,--  € 

Funkčná klasifikácia: 04.5.1 kód zdroja 46 

Základná kategória 700 –Parkovisko pri mš                                                                2.000,00 € 

Funkčná klasifikácia: 05.1.0  kód zdroja 46                                                                                 

Základná kategória 700 – spoluúčasť zberný dvor                                                   -11.175,00 € 

Základná kategória 700 – spoluúčasť kompotáreň                                                        2.101,-- €  

Funkčná klasifikácia: 04.5.1.0 kód zdroja 46 

Základná kategória 700 – spoluúčasť merače rýchlosti                                                  710,00 € 

Základná kategória 700 – PD cesty- vyprac.žiadosti                                                   1.780,00 € 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0 kód zdroja 46  

Základná kategória 700 – aktualizácia PD na KD                                                        2000,00 € 

 

Celková úprava výdavkov                                                                                           1.358,00 € 

 

 

Čerpanie RF : 

 

Kapitálové výdavky v celkovej výške 27,098,00 € z toho:                  

                                             

Dom smútku: zábradlie                           2.100,- € /rozpočtové opatrenie/ 

Dom smútku – odvodnenie                     1.842,- € / rozpočtové opatrenie/ 

PD – parkovisko pri MŠ                         2.000,- €  /rozpočtové opatrenie/                        

Merače rýchlosti spoluúčasť                     710,- €  /rozpočtové opatrenie/ 

Aktualizácia PD na KD                              2.000,- €   /rozpočtové opatrenie/ 

PD – cesty + vypracovanie žiadosti           1.780,- €   /1.600 + 180/    /rozpočtové opatrenie/ 

Kompostáreň spoluúčasť navýšenie           2.101,- €  /rozpočtové opatrenie/ 

 

Notárka JUDr. Elena Matulová            1.000,- €  Zmluva na výkup pozemkov ul.Nad Mlynom                                                                                                        

Rekonštrukcia ČOV                              9.000,- € 

Splátka č.3 za KD                                 4.565,- € 

 

Hlasovanie:      

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal 

sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   
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Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 6   

 
„OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3/2021 podľa predloženého návrhu (príloha č.4) a 

zároveň schvaľuje aj čerpanie rezervného fondu vo výške 27.098,- €, podľa predloženého 

návrhu. (príloha č.5).“ 

 

13.) Schválenie  plánu  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Hrnčiarske Zalužany na 2. polrok 2021 

 
Ing.Alena Nociarová- prečítala Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrnčiarske 

Zalužany na 2.polrok 2021: 

I.Výkon kontrol: 

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva schválených v 1. polroku 2021.  

2. Kontrola smerníc o verejnom obstarávaní a kontrola smernice  hospodárení 

a nakladaní s majetkom obce a iné súvisiace s hospodárením a nakladaním majetku 

obce. 

 

II.Stanoviská a iná činnosť: 

 

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2022.  

2. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 

2022. 

3. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií obce Hrnčiarske Zalužany podľa 

zákona č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v z.n.p.  

4. Preverovanie oznámení a vedenie evidencie oznámení podľa zákona č.54/2019 Z.z. 

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

5. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti. 

6. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce. 

            7. Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 369/1990 Z 

                b. o obecnom zriadení.  

 

K plánu kontrolnej činnosti nemali poslanci žiadne otázky ani návrhy na doplnenie. 

 

Starosta - čo sa týka tých smerníc, tie sú staršieho dáta – smernica o verejnom obstarávaní aj 

smernica o hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Smernicu o hospodárení a nakladaní 

s majetkom obce môžeme upraviť- bola schvaľovaná v roku 2013. 
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Hlasovanie:      

 Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 6   

 
 „ OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrnčiarske Zalužany na 

2. polrok 2021  podľa predloženého návrhu.“ (príloha č.6). 

 

14.) Prerokovanie žiadostí. 

 
1.  Žiadosť  Ing. Radovana Vargica  - o kúpu priľahlého pozemku za účelom rozšírenie 

záhrady (2. časť). 
 

Dnes by sme mali pristúpiť k 2. kroku predaja parcely 944/7 o výmere 125 m2, k samotnému 

predaju.. Pripomeniem, že ide o novovytvorenú parcely z pôvodnej  EKN 1035/301,ktorá ide 

len poza ním vlastnený pozemok p.č.776/2. 

Postupujeme podľa usmernenia prokurátorky, keď sme na minulom OZ schválili  zámer predaja 

a teraz by sme mali druhým uznesením schváliť samotný predaj. 

 

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: 5          1 
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„OZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti - pozemku z majetku obce: 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

vo výlučnom vlastníctve obce, zapísanej na LV č. 385, k.ú. Hrnčiarske Zalužany vo vlastníctve 

obce, ako parcely registra „C“ novovytvorená parcela vytvorená GP č. 48109622-109/2021, z 

pôvodnej parcely E-KN č.1035/301, druh pozemku vodná plocha o výmere 346 m2: 

- parcela registra „C“ - C-KN  p.č. 944/7, o výmere 125 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že predmetný pozemok je obcou 

nevyužívaný, pričom obci vznikajú náklady na odstraňovanie jeho zaburinenia, ako aj 

ekonomickom prínose, vo forme výnosu z predaja a následne príjmu z miestnej dane z 

nehnuteľnosti; 

v podiele 1/1, kupujúcemu Ing. Radovanovi Vargicovi, bytom č. 278, 980 12  Hrnčiarske 

Zalužany. Za schválenú kúpnu cenu 2,50 €/m2, t.j. celkom za 312,50€.  Náklady na prevod 

znáša kupujúci.“ 

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

 
2. Žiadosť p. Oskára Berkyho o predĺženie nájmu  obecnej nehnuteľnosti:                                                        

 

Jedná sa o predĺženie nájmu  RD č. 239, tentokrát žiada na dobu neurčitú. Doteraz sme mu 

nájom predlžovali vždy o 2 roky. Zmenou na dobu neurčitú by sme zrejme stratili výhody 

krátkodobého prenájmu  a možno by sme mu  museli v prípade núteného vysťahovania 

zabezpečiť náhradné ubytovanie. Preto som za to, aby sme zmluvu predĺžili o ďalšie 2 roky.  t.j. 

do 31.10.2023. 

 

Hlasovanie: 

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 6   

 
 „OZ  schvaľuje predĺženie  prenájmu nehnuteľnosti: rodinného domu  vo vlastníctve obce, 

súp. č. 239, o výmere 64 m2, zapísanú na LV č. 385, p.č. 89, Oskárovi Berkymu, na dobu 

určitú do 31.10.2023, pričom ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené.“ 
-------------- 
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3. Žiadosť o uzavretie Rámcovej zmluvy na rok 2022 – Senior plus n.o. 

 
Na minulom zasadnutí sme sa zaoberali Návrhom na spoluprácu vo veciach sociálnych služieb 

Senior plus n.o Slavošovce, ktorý sme nakoniec z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

neschválili. 

 

Teraz to skúšajú inak žiadosťou o uzavretie rámcovej zmluvy na rok 2022, ale podstata je  

zrejme tá istá. Vyzvali sme ich, aby nám predložili návrh znenia tejto rámcovej zmluvy, to sa 

ale neudialo, napriek ich prísľubu, že to pošľú aj so zdôvodnením. 

Keďže  nevieme aké znenie zmluvy by sme mali schvaľovať, máme podľa mňa 2 možnosti; 

- odročiť prerokovanie žiadosti do doby predloženia návrhu rámcovej zmluvy so zdôvodnením 

- čo by bolo zrejme len predlžovanie celého rozhodnutia alebo; 

- neschváliť žiadosť z dôvodu nedostatku FP. 

 

Ing.A.Kováčová- ja tiež nevidím žiadny dôvod schvaľovať takúto zmluvu. 

 

 

Hlasovanie: 

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 6          

 

 „ OZ, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, neschvaľuje žiadosť o uzatvorenie 

rámcovej zmluvy na rok 2022 od  spoločnosti: Senior plus n.o. Rochovce113, 049 36 

Slavošovce“. 

----------- 

4. Návrh na predĺženie nájmu – Agromel  PT s.r.o. 

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 02/2015. 

Vlani sme predĺžili nájomnú zmluvu na parcely, kde bude v budúcnosti individuálna bytová 

výstavba na  jeden rok. Keďže sme ešte ďaleko ku  konečnému riešeniu ja si myslím, že v 

pohode môžeme predĺžiť túto nájomnú zmluvu o ďalší rok. 

Naše siete sa tam ešte robiť nebudú, SSD možno, ale v stanovisku obce k ich projektu sme dali 

podmienku, že môžu stavbu realizovať po zbere úrody, po dohode s nájomcom v dostatočnom 

časovom predstihu. Takže by to malo byť v poriadku. 
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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, 

ale aby 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. 

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: 5         1 

 
 „OZ schvaľuje predĺženie platnosti (doby nájmu) nájomnej zmluvy o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov č. 02/2015, do 30.9.2022, ostatné podmienky nájomnej 

zmluvy zostávajú nezmenené.“ 

15.) Návrhy do aktualizácie PHSR obce na roky 2015-2023. 

 
Starosta  prečítal návrh Aktualizácie PHSR 2015-2023 Hrnčiarske Zalužany. Predĺženie PHSR 

je pre nás lacnejšie a jednoduchšie. Niektoré  návrhy som ponechal. Potom sú tam rámcové 

zámery, ktoré by mohli byť ešte aktuálne. Niektoré zámery som vypustil, ako vybudovanie 

obecnej pálenice, výstavba nájomných bytov. Poprosím vaše návrhy na doplnenie. 

 

M.Šatara - máš to prehľadne a jasne spracované do roku 2023, nemá význam doplniť to alebo 

prerábať. Je jasné, že niektoré zámery sa už do roku 2023 nedajú stihnúť - ako je výstavba 

nájomných bytov, vybudovanie obecnej pálenice- takže sú vypustené správne. 

 

Starosta- pustili sme sa do IBV-  nemôžme realizovať všetko, takže som výstavbu nájomných 

bytov vypustil. 

Poslanci OZ nemali žiadne návrhy na doplnenie PHSR. 
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16.) Rôzne 

 
1. Vysporiadanie pozemkov Nad Mlynom: 

 

Ako som vám  spomínal v prechádzajúcej časti, je pre nás potrebné sa vysporiadať aj s touto 

záležitosťou, z dôvodov ktoré som už uviedol. 

Pri 154  vlastníkoch nie je v našich silách realizovať toto vysporiadanie vlastnými silami. Preto 

sme stúpili do rokovaní s JUDr. Matulovou a dohodli sme slušnú cenu za jej úkony. Platby sme 

rozložili do 3 rokov, pretože musíme rátať aj s ďalšími nákladmi na kúpu týchto pozemkov 

(3.490 m2), poplatky katastru a podobne. 

Návrh zmluvy o dielo  som dal na pripomienkovanie predsedníčke stavebnej komisie 

Ing.A.Kováčovej. Vy máte verziu po jej pripomienkach, zámerne som tam zatiaľ ponechal aj 

farebné zmeny a škrtnuté časti. 

 

K tejto záležitosti už máme schválené uznesenie 1/2020, bod B9: 

 

„OZ schvaľuje výkup pozemkov pod miestnou  komunikáciou,  parcela registra C KN  p. č. 

471/2; 471/9-70, v lokalite Nad Mlynom,  do vlastníctva obce Hrnčiarske Zalužany, podľa 

geometrického plánu číslo 48109622-10/2020. 

Ide o verejnú asfaltovú komunikáciu, ktorú využívajú obyvatelia obce a vlastníci pozemkov 

susediacich s komunikáciou, na ktorých majú postavené rodinné domy. Správcom 

komunikácie je obec Hrnčiarske Zalužany“. 

Starosta- týmto sa obraciam na Ing.A.Kováčovú - toto uznesenie spolu s tým, ktoré by sme mali 

schváliť dnes by malo postačovať katastru k zápisu jednotlivých prevodov a nebudeme musieť 

schvaľovať samostatne ku každej jednej zmluve uznesením predaj?  

 

Ing.A.Kovačová – zrejme budeme musieť schvaľovať každú zmluvu samostatne. Dalo by sa 

do jednej zmluvy zahrnúť 20-30 vlastníkov a bolo by to hospodárnejšie. 

 

Starosta - v tej zmluve vidíte tie doplnky, ktoré do zmluvy doplnila Ing.A.Kováčová a pani 

JUDr.Matulová ich akceptovala. 

 

Ing.A.Kovačová – už som v minulosti spolupracovala s JUDr.Matulovou a mám s ňou dobré 

skúsenosti, je seriózna. Ono sa to teraz zdá jednoduché, ale niekedy sa stane, že z 30 vlastníkov 

ti dá jeden nejakú podmienku, druhý zasa inú podmienku a budeš ich musieť zo zmluvy, ktorá 

je už podpísaná ostatnými vypustiť. Môže to urobiť efektívne, ale musí sa to dať. 

 

Starosta- v uznesení, ktoré by sme mali dnes schváliť bude uvedená aj kúpna cena- návrh je 

1€/m2. 

 

Ing.A.Kováčová- radšej by sme mali každú zmluvu schvaľovať zvlášť.  Najlepšie by bolo 

vykúpiť od známych vlastníkov E-čkové parcely. Potom vykupovať postupne komplikovanejšie 

parcely. Neviem či je dobré už teraz tam schváliť jednotnú cenu 1€/m2. 

 

Starosta- JUDr.Matulová hovorila, že v tomto uznesení musí byť táto cena schválená. Asi vie 

prečo to tak musí byť. 
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O.Melich- je potrebné to vysporiadať. 

 

Starosta - je potrebné to urobiť, lebo neskôr sa počet vlastníkov len znásobí. V celej obci 

môžeme robiť kanalizáciu, cesty a ďalšie práce, na ktoré je potrebné stavebné povolenie, len na 

ulici nad Mlynom nie. 

 
Hlasovanie: 

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 6   

 
„OZ schvaľuje Zmluvu o dielo č. 4/2021 podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka  na 

zákazku „Verejná komunikácia – cesta nad Mlynom“ medzi obcou Hrnčiarske Zalužany, 980 

12 Hrnčiarske Zalužany 90 a zhotoviteľom JUDr. Elena Matulová, advokátka, Advokátska 

kancelária, Železničná  287/9, 987 01 Poltár, zapísaná v zozname advokátov  SAK pod č. 

1005, ako súkromná advokátka dňom 01.04.2000, IČO: 50743708 v celkovej sume  4.500,-

Eur. Predmetom zmluvy je uzatvorenie kúpnopredajných zmlúv a  návrhov na začatie 

katastrálneho konania vkladom  v rozsahu vypracovaného geometrického plánu číslo   

48109622-10/2020 zo dňa 17.02.2020, vyhotoveným V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 

Poprad, IČO: 48 109 622, úradne overený Okresný úradom Poltár, katastrálny odbor pod 

číslom G1-37/2020 dňa 27.02.2020 s predpokladaným počtom 154 vlastníkov.  Zmluva tvorí 

prílohu č.7 zápisnice. 

 

Cieľom zákazky je vysporiadanie pozemkov tvoriacich verejnú komunikáciu tak, aby obec 

bola výlučným vlastníkom parciel do 31.12.2023. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu 1,-Euro za 1m², na výkup parciel tvoriacich 

verejnú komunikáciu.“ 

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

 

2. Dotácie 
 

Tabuľku so žiadosťami o dotácie som vám poslal. V nej vidíte, že čerpanie dotácií v tomto roku  

je cca o 2.500,-€ nižšie ako bolo schválené. Čiže niektoré organizácie z dôvodu pandémie 

nevykonávajú plnohodnotne svoju činnosť, nečerpajú celú dotáciu (dôchodcovia, TJ, šachisti, 

únia žien, telesne postihnutí). 

Niektorí si ani nepodali žiadosť. Celková suma žiadostí je 8.370,- €. 
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Mgr.J.Fiľová- navrhujem, aby sme schválili výšku dotácií ako vlani. 

 

V.Ďalog- červený kríž zvyšuje, čo budú robiť v budúcom roku viac. 

 

Ing.A.Kováčová- ich činnosťou by malo byť to čo si naplánujú- napríklad my sme ako ČK išli 

do materskej škôlky a motivovali deti čo je to červený kríž.  

 

M.Cabanová- čerpaná dotácia by mala byť použitá na verejný prospech ostatných ľudí. 

 

M.Šatara – ja by som navrhol pre červený kríž takú istú dotáciu ako vlani 350,- €. 

 

Hlasovanie:  

Poslanec/hlasovanie Za:    Proti: Zdržal sa:     

Vladimír Ďalog /   

Mgr.Jana Fiľová /   

Ing.Andrea Kováčová /   

Ondrej Melich /   

Miroslav Slížik neprítomný    

Miroslav Šatara /   

Ing. Radovan Vargic /   

Spolu: 6   

 
 „ OZ podľa platného VZN č. 2/2016, o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov 

obce Hrnčiarske Zalužany, schvaľuje pre  rok 2022  dotácie na činnosť spoločenských, 

kultúrnych  a športových organizácii v úhrnnej výške 8.220,-€ , z toho pre: Šachový klub  

800€;  FS HRNČIARKA 700,-€; Jednotu dôchodcov  500,-€; Červený kríž  350,-€; Úniu žien 

70,-€; Zväz protifašistických bojovníkov 200,-€;  TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany 5.600,-€.“ 

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

 

V tomto bode dal starosta poslancom priestor na diskusiu. 

 

Ing.A.Kováčová- ohľadom ČOV-  občania čo sú pripojení na kanalizáciu, nemohli by sme im 

poslať nejaký leták ohľadom toho čo nemôžu vhadzovať do kanalizácie. 

 

Starosta- môžeme sa poradiť s prevádzkovateľom, či by to malo nejaký účinok a či také niečo 

už niekedy robil, prípadne aké sú s tým skúsemnosti... 

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

 

M.Cabanová- mala by som návrh, či by zasadnutia OZ nemohli bývať v iný deň ako v piatok. 

 

Poslanci sa zhodli, že toto budeme  riešiť na ďalšom zasadnutí OZ. 
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14.) Záver 

 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým za účasť. Obecné 

zastupiteľstvo vyhlásil v zmysle zákona za ukončené. Najbližšie zasadnutie OZ sa bude 

predbežne konať: 10.12.2021, resp. podľa potreby. 

 

 

Zapísala : Ing.Agáta Krajlíková   

 

 

Overovatelia : 

Ondrej Melich                                                                    

Ing.Andrea Kováčová                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing.Branislav Nociar 

                                                                                                     starosta obce 
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                      Obec Hrnčiarske Zalužany 
 

 

                Uznesenie č.4/ 2021 ( 16/2018 -2022) 
 

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

29.10.2021 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 4.6.2021. 

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

3. Interpelácie poslancov.  

         

        

B/ Schvaľuje : 
 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

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

 

 

2. VZN č.1/2021  o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hrnčiarske Zalužany  podľa predloženého návrhu. (príloha č.1). 

 

 

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

 

 

3. Dodatok č.2 k smernici č. 03/2015 o poplatkoch za  odvádzanie  a  čistenie  odpadových  

vôd   podľa predloženého návrhu. (príloha č.2) 

 

         

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

 

        

4. OZ schvaľuje dodatok č.1 k zásadám č.1/2019 používania súkromných osobných  

motorových  vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany  

v znení podľa predloženého návrhu. (príloha č.3) 

 

 

            Dátum: ..................................                            Podpis: ..............................................   
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5. Rozpočtové opatrenie č.3/2021 podľa predloženého návrhu (príloha č.4) a zároveň 

schvaľuje aj čerpanie rezervného fondu vo výške 27.098,- €, podľa predloženého 

návrhu. (príloha č.5). 

 

 

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

 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrnčiarske Zalužany na 2. polrok 

2021  podľa predloženého návrhu. (príloha č.6). 

 

 

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

 

 

7. OZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti - pozemku z majetku obce: 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov: vo výlučnom vlastníctve obce, zapísanej na LV č. 385, k.ú. Hrnčiarske 

Zalužany vo vlastníctve obce, ako parcely registra „C“ novovytvorená parcela 

vytvorená GP č. 48109622-109/2021, z pôvodnej parcely E-KN č.1035/301, druh 

pozemku vodná plocha o výmere 346 m2: 

- parcela registra „C“ - C-KN  p.č. 944/7, o výmere 125 m2, druh pozemku: ostatná 

plocha, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že ktorý je daný tým, že 

predmetný pozemok je obcou nevyužívaný, pričom obci vznikajú náklady na 

odstraňovanie jeho zaburinenia, ako aj ekonomickom prínose, vo forme výnosu z 

predaja a následne príjmu z miestnej dane z nehnuteľnosti; 

v podiele 1/1, kupujúcemu Ing. Radovanovi Vargicovi, bytom č. 278, 980 12  Hrnčiarske 

Zalužany. Za schválenú kúpnu cenu 2,50 €/m2, t.j. celkom za 312,50 €.  Náklady na 

prevod znáša kupujúci. 

 

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

 

 

8. Predĺženie  prenájmu nehnuteľnosti: rodinného domu  vo vlastníctve obce, súp. č. 239, 

o výmere 64 m2, zapísanú na LV č. 385, p.č. 89, Oskárovi Berkymu, na dobu určitú do 

31.10.2023, pričom ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené. 

 

 

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

 

 

9. OZ schvaľuje predĺženie platnosti (doby nájmu) nájomnej zmluvy o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov č. 02/2015, do 30.9.2022, ostatné podmienky 

nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené. 

Dátum: ..................................                            Podpis: ..............................................   
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10. OZ schvaľuje Zmluvu o dielo č. 4/2021 podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka  

na zákazku „Verejná komunikácia – cesta nad Mlynom“ medzi obcou Hrnčiarske 

Zalužany, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 90 a zhotoviteľom JUDr. Elena Matulová, 

advokátka, Advokátska kancelária, Železničná  287/9, 987 01 Poltár, zapísaná v 

zozname advokátov  SAK pod č. 1005, ako súkromná advokátka dňom 01.04.2000, 

IČO: 50743708 v celkovej sume  4.500,-Eur. Predmetom zmluvy je uzatvorenie 

kúpnopredajných zmlúv a  návrhov na začatie katastrálneho konania vkladom  v 

rozsahu vypracovaného geometrického plánu číslo   48109622-10/2020 zo dňa 

17.02.2020, vyhotoveným V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad, IČO: 48 

109 622, úradne overený Okresný úradom Poltár, katastrálny odbor pod číslom G1-

37/2020 dňa 27.02.2020 s predpokladaným počtom 154 vlastníkov. Zmluva tvorí 

prílohu č.7 zápisnice. 

Cieľom zákazky je vysporiadanie pozemkov tvoriacich verejnú komunikáciu tak, aby   

obec bola výlučným vlastníkom parciel do 31.12.2023. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu 1,-Euro za 1m², na výkup parciel  

tvoriacich verejnú komunikáciu. 

 

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

 

11. OZ podľa platného VZN č. 2/2016, o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov 

obce Hrnčiarske Zalužany, schvaľuje pre  rok 2022  dotácie na činnosť spoločenských, 

kultúrnych  a športových organizácií v úhrnnej výške 8.220,-€ , z toho pre: Šachový 

klub  800€;  FS HRNČIARKA 700,-€; Jednotu dôchodcov  500,-€; Červený kríž  350€; 

Úniu žien 70,-€; Zväz protifašistických bojovníkov 200,-€;  TJ Slovan Hrnčiarske 

Zalužany 5.600,-€. 

 

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

 

 

C/ Odporučuje: 
 

 

1. OZ odporučuje starostovi obce, aby zvážil podľa potrieb obecného úradu či obec 

pristúpi k zriadeniu novej WEB stránky obce a rozhodnutie deleguje do jeho 

kompetencie. 

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

 

D/ Neschvaľuje : 
 

1. OZ, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, neschvaľuje žiadosť o uzatvorenie 

rámcovej zmluvy na rok 2022 od  spoločnosti: Senior plus n.o. Rochovce113, 049 36 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing.Branislav Nociar 

                 starosta obce 


