OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU

Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad
Parnou, konaného dňa 22.02.2017
Uznesenie č. 1/17 – rekonštrukcie verejného osvetlenia
OZ schvaľuje začať proces obstarávania výmeny verejného osvetlenia novými LED
svietidlami, za podmienok: 15 ročnej záruky, údržby počas záruky na náklady dodávateľa,
prefinancovanie dodávateľom a oprávňuje starostu obce k vykonaniu všetkých potrebných
úkonov k spusteniu tohto procesu.
Uznesenie č. 2/17 – oprava budovy bývalej MŠ - podrezanie muriva
OZ oprávňuje starostu obce zrealizovať opravu bývalej budovy MŠ na ul. Sv. Martina 69
podrezaním muriva.
Uznesenie č. 3/17 - zriadenia vecného bremena - Západoslovenská distribučná a.s.,
Čulenova 6, Bratislava
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení
a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby: „TA_Trnava, Strojárska, 2x22
kV, TS, VNK“ na pozemkoch reg. C č.: 2167, 2128/1, 2128/18, 2123/10 a pozemkoch reg. E
č.: 2075/7, 2074/8.
Uznesenie č. 4/17 -viacnáklady pri prebiehajúcej rekonštrukcii a dostavbe domu smútku
OZ schvaľuje úhradu viacnákladov v celkovej sume 11 316,16 €.
Uznesenie č. 5/17 - výber pozemku na vybudovanie trafostanice – Západoslovenská
distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
OZ schvaľuje, aby bola požadovaná trafostanica vybudovaná na obecnom pozemku parc. č.
1412/1 v zelenom páse pred rodinným domom na Vinohradníckej ul. 10.
Uznesenie č. 6/17 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017.

- 2Uznesenie č. 7/17 - schválenie súhlasu s vedením vody a kanalizácie po obecnom
pozemku
OZ schvaľuje umiestniť vodomernú a kanalizačnú šachtu v areáli športového ihriska /za
plotom/ na obecnom pozemku a žiada vodovodné a kanalizačné potrubie medzi Cíferskou
a Mostovou ulicou umiestniť s dimenziou hlavnej vetvy.
Uznesenie č. 8/17- zriadenie vecného bremena – Mgr. Mária Greta Bleho, Nová 24,
Hrnčiarovce n/P
OZ schvaľuje vecné bremeno pre uloženie elektrických, vodovodných a kanalizačných sietí na
pozemku reg. E parc.č. 4021/1.
Uznesenie č. 9/17 - odpredaj časti obecného pozemku – p. Čamborová Anna, Hliníky 19,
Hrnčiarovce n/P
OZ schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku reg. E č. 417/101 o výmere 20 m2 Ing.
Čamborovej Anne, nar. 10.11.1944, trvale bytom Hliníky 5101/19, 91935 Hrnčiarovce nad
Parnou podľa platného VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní
s majetkom obce a na základe znaleckého posudku.
Uznesenie č. 10/17 - prenájom, resp. odpredaj časti obecného pozemku – p. Miroslav
Jánoška, Cíferská 28, Hrnčiarovce n/P
OZ neschvaľuje ani prenájom, ani odpredaj požadovanej časti obecného pozemku reg. E č.
416/1 o výmere cca 6,1 m2.
Uznesenie č. 11/17 - schválenie názvu ulice
OZ schvaľuje názov novovytvorenej ulice /od Voderadskej ulice po Brodnú ulicu/ - Poľná ulica.
Uznesenie č. 12/17 – zmena ÚP obce
1. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje uvedenú žiadosť
a požiadavku žiadateľa o zmenu Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou:
Mgr. Matej Kaba – zmena ÚP na Cíferskej ulici č. 4876/42, na parc. reg. C č. 1445,
na požadované funkčné využitie ako plocha určená na výstavbu autoservisu.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje obstaranie a vypracovanie
nových zmien a doplnkov Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou, ktorých predmetom
riešenia budú požiadavky uvedené v bode 1.
3. Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním týchto zmien a doplnkov
územného plánu uhradí v zmysle § 19 stavebného zákona žiadateľ uvedený v bode 1/.
4. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou oprávňuje starostu obce zabezpečiť
v zmysle § 2a stavebného zákona odborne spôsobilú osobu na obstarávanie nových zmien
a doplnkov Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou a spracovateľa týchto zmien
a doplnkov.
Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

