UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad
Parnou, konaného dňa 23.01.2019
Uznesenie č. 1/19 – Prerokovanie nájomnej zmluvy – myBenefit, s.r.o., Jiráskova 22,
Trnava
OZ schvaľuje zámer prenajať spoločnosti myBenefit, s.r.o., Trnava časť obecného pozemku
parc.č. 355/2 o výmere 200 m2 za účelom umiestnenia 2 lodných kontajnerov, ktoré by slúžili
ako spoločenský priestor s výhľadom na futbalové ihrisko, za podmienok , že nájomná zmluva
bude na dobu určitú – 10 rokov a výška nájmu bude 1,- €/m2/ mesačne. Presné vymedzenie
miesta nájmu na náčrte bude vždy súčasťou akejkoľvek zmluvy, alebo dohody a bude sa
nachádzať pozdĺžne v susedstve Športovej ulice tak, aby umiestnením kontajnerov boli
dodržané všetky zákonné normy pojednávajúce o umiestnení takýchto objektov. Tento zámer
prenájmu priamemu nájomcovi bude ako prípad hodný osobitného zreteľa a to z dôvodu, že
spoločnosť myBenefit, s.r.o. je dlhodobo nápomocná svojou technikou a pomocou ŠK RAPID.
Podpis nájomnej zmluvy OZ podmieňuje začatím stavebného konania na umiestnenie dvoch
kontajnerov v danom priestore.
Uznesenie č. 2/19 - Prerokovanie zámeru nájomnej zmluvy - OZ Hrnček
OZ schvaľuje zámer prenajať daný priestor OZ Hrnček z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a to je podpora komunity. Zároveň poveruje OcÚ prípravou nájomnej zmluvy do budúceho
zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 3/19 – schválenie členov komisií:
- komisia stavebná, dopravy a ochrany verejného poriadku – predseda Ing. Štefan Hrašna
členovia: Ing. Milan Plank, Mgr. Marcel Škorec, PhDr. Bystrík Tomly, Ing. Peter Haršány
- finančná, strategického rozvoja, správy majetku obce – predseda Ing. Terézia Račková
členovia: Ing. Štefan Hrašna, Ing. Elena Chrenková
- školstva a sociálnych vecí - predseda Mgr. Elena Kátlovská
členovia: PhDr. Bystrík Tomly, Daniela Hunčová, Mgr. Michal Páleník
- kultúry, športu a práce s mládežou - predseda Jana Babicová
členovia: Michaela Gašparovičová, Jana Babicová ml., Oľga Krchnáková, Zuzana Kukučková,
Lenka Straková, Viliam Kochajda, Ľubomír Konečný, Marián Moncman, Mgr. Marcel Škorec
- územného plánovania a životného prostredia – predseda RNDr. Monika Kopecká, PhD.
členovia: Bc. Rastislav Mrva, Ján Zápražný, Ing. Milan Plank, Ing. Štefan Hrašna
- komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –
predseda Viliam Kochajda,
členovia: PhDr. Bystrík Tomly, RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Uznesenie č. 4/19 - Schválenie rajonizácie:

OZ schvaľuje rozdelenie ulíc pre poslancov OZ nasledovne:
- p. Babicová Jana: Nová, Kostolná, Mlynárska
- Ing. Haršány Peter: Lávková, Farská
- Ing. Hrašna Štefan: Cíferská, Voderadská, Drobná
- Mgr. Kátlovská Elena: Facková, Bajkalská
- p. Kochajda Viliam: Sv. Martina, Alejová
- RNDr. Kopecká Monika: Vinohradnícka, Hrnčiarska
- p. Moncman Marián: Brodná, Poľná, Hliníky
- Ing. Račková Terézia: Cintorínska, Alexyho
- PhDr. Tomly Bystrík: Krátka, Mostová, Športová, Fr. Hečku

Uznesenie č. 5/19 - Delegovanie poslancov OZ do rady školy:
OZ schvaľuje do rady školy týchto poslancov: Mgr. Kátlovská Elena, PhDr. Tomly Bystrík,
Babicová Jana, RNDr. Kopecká Monika.
Uznesenie č. 6/19 - Schválenie harmonogramu zasadnutí OZ:
OZ schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ: 23.1., 6.3., 10.4., 22.5., 26.6., 28.8., 9.10., 20. resp.
27.11. – pracovná porada príprava rozpočtu, 11.12.2019.

Uznesenie č. 7/19 – zámenu a odpredaj časti obec. pozemkov – Kralovičová Rozália
OZ schvaľuje podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámenu pozemku KN-E parc. č. 417/67 zastavaná plocha o výmere 85 m2 v k.ú.
Hrnčiarovce vedenom na LV. 2493 vo vlastníctve p. Kralovičovej, ktorá tvorí verejné
priestranstvo na ul. Alexyho s novovytvorenými parcelami pozemkom KN-C č. 1267/1
záhrady o výmere 129 m2 a pozemkom KN-C parc. č. 1266/7 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 55 m2 odčleneným geometrickým plánom č. 163/2018 geodeta Ing. Štefana
Richnáka zo dňa 9.1.2019 od pôvodnej parc. č. KN-E 417/101 vedenej na LV 1400 vo
vlastníctve Obce Hrnčiarovce nad Parnou. Vzhľadom na celkovú výmeru zamieňaných
pozemkov bude rozdiel vo výmere predstavujúci 99 m2, ktorý nadobudne p. Kralovičová
vyrovnaný doplatkom, pričom výška doplatku bude stanovená znaleckým posudkom.
Zámena bude vykonaná priamemu záujemcovi podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991
o majetku obcí, nakoľko sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo výlučnom vlastníctve
žiadateľky vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou.

Uznesenie č. 8/19 – žiadosť p. Vladovičovej a p. Svetovej
OZ odročuje žiadosť p. Vladovičovej a p. Svetovej. Poverujeme OcÚ zistením možností
vybudovania nového vchodu a cenových možností do najbližšieho zasadnutia OZ t. j. do
6.3.2019.
Uznesenie č. 9/19 – Zmena 05/2018 ÚP obce Hrnčiarovce n/P
OZ nesúhlasí s predloženou pripomienkou k Zmene 05/2018 ÚP obce Hrnčiarovce n/P –
zrušenie zelenej plochy v lokalite Východná VI-4.

Schvaľuje: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

