UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad
Parnou, konaného dňa 13.06.2018
Uznesenie č. 20/18 – schválenie záverečného účtu obce Hrnčiarovce nad Parnou za rok
2017
OZ schvaľuje záverečný účet obce Hrnčiarovce nad Parnou za rok 2017.
Uznesenie č. 21/18 – schválenie použitia rezervného fondu
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného
výstavbu chodníka na Vinohradníckej ul.
Uznesenie č. 22/18 – schválenie
Hrnčiarovce n/P na roky 2018 – 2022.

fondu vo výške 86 000 € na

Komunitného plánu sociálnych služieb obce

OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarovce n/P na roky 2018 – 2022.
Uznesenie č. 23/18 – schválenie volebného obvodu, volebných okrskov, určenie počtu
poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
OZ schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy v r. 2018:
- jeden volebný obvod do obecného zastupiteľstva – volebný obvod č. 1
- jeden volebný obvod pre voľbu starostu obce – volebný obvod č. 1
- dva volebné okrsky
- počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou na nasledujúce
volebné obdobie 2018 – 2022 : 9 poslancov
na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce
Hrnčiarovce nad Parnou: 100%.
Uznesenie č. 24/18 – schválenie Zmeny v rozpočte rozpočtovým opatrením č. 3/2018
OZ schvaľuje Zmenu v rozpočte rozpočtovým opatrením č. 3/2018
Uznesenie č. 25/18 – schválenie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
Uznesenie č. 26/18 - schválenie umiestnenia obecnej knižnice

OZ schvaľuje umiestnenie obecnej knižnice do priestorov bývalej MŠ, na ul. Sv. Martina č.
69.

2Uznesenie č. 27/18 – úhrada finančného príspevku pri JPÚ Pri sade
OZ schvaľuje, že Obec Hrnčiarovce nad Parnou pri JPÚ Pri sade uhradí finančný príspevok
ako každý iný známy vlastník len za výmeru pozemkov, ktoré v rámci projektu sú alebo
v zmysle zákona prejdú do vlastníctva obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Uznesenie č. 28/18 - schválenie odpredaja obecného pozemku a zriadenie vecného
bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava,
OZ schvaľuje:
a) zámer odpredať časť obecného pozemku , p.č. 1412/1 Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Bratislava, ktorá bude následne presne určená geometrickým plánom, maximálne však
o rozmeroch 6x4 m v zelenom ostrovčeku nachádzajúcom sa na Vinohradníckej ul. oproti
domu č. 10, za účelom vybudovania kioskovej trafostanice,
b) zriadenie vecného bremena Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava, pre potreby
uloženia elektrického vedenia na pozemkoch vo vlastníctve obce p.č.: 1412/1, 1414/1, 1423/1,
1419/1, 348/24, 417/101
Uznesenie č. 29/18 - žiadosť o zmenu ÚP –„ Pri kríži“
OZ nesúhlasí so zmenou ÚP –„ Pri Kríži.“

Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

