ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa
20.04.2011
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Mgr. Monika Čiefová, Mgr. Elena Kátlovská
Overovatelia: Ing. Terézia Račková, p. Mikuláš Moncman
Zapisovateľka: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Otvorenie
2/ Rekonštrukcia ZŠ s MŠ – práce naviac
3/ Prenájom bývalej MŠ
4/ Rôzne

1/ Otvorenie
Starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných na mimoriadnom zasadnutí OZ,
overil skutočnosť, že OZ je uznášaniaschopné a oboznámil poslancov s programom dnešného
rokovania. Navrhovaný program bol jednomyselne schválený.
2/ Rekonštrukcia ZŠ s MŠ – práce naviac
V projekte rekonštrukcia ZŠ s MŠ nebola zahrnutá výmena sklobetónu, poslankyňa Ing.
Terézia Račková navrhuje výmenu sklobetónu za plastové okná, táto výmena by nás stála cca
10.000,- €. Starosta obce dal hlasovať kto je za, aby boli prevedené uvedené práce naviac.
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Prenájom budovy bývalej MŠ
Starosta obce informoval, že po viacerých rokovaniach s p. Trnkovou, záujemkyňou o
prenájom budovy bývalej MŠ, sa obe strany dohodli na určitých podmienkach, ktoré žiadajú
zapracovať do nájomnej zmluvy. OZ poverilo starostu obce dať vypracovať zmluvu
právnikovi obce, kde bude zapracované:
 ak sa detské centrum zmení na súkromnú MŠ nárokujeme do nájmu zahrnúť 88 %
nákladov, ktoré budeme musieť poskytnúť súkromnej MŠ
 strop nákladov na rekonštrukciu vo výške maximálne 100.000,- - 120.000,-€
 nájomca predloží súpis prác a ich ocenenie a až takto preverené náklady budú zahrnuté
do stropu nákladov na rekonštrukciu
4/ Rôzne:
 stavanie mája, kladenie vencov - starosta obce informoval prítomných, že stavanie
mája sa uskutoční dňa 30.04.2011 o 19.00 hod. pred pohostinstvom Lipka. Kladenie
vencov sa uskutoční dňa 06.05.2011 po sv. omši cca o 19.15 hod.
 projekt na detské ihrisko - starosta obce informoval, že poslankyňa Mgr. Kátlovská
bola poverená spracovaním projektu na detské ihrisko, kde budeme žiadať o dotáciu
TTSK.
 vesty pre spevácky zbor – poslankyňa Ing. Terézia Račková žiada o navýšenie
rozpočtu pre spevácky zbor cca 100,- € z dôvodu potreby obnovy ošatenia /vesty/. OZ
jednomyselne odsúhlasilo navýšenie rozpočtu pre spevácky zbor.

 OZ poverilo starostu obce, aby zabezpečil cenové ponuky na cintorínsky plot
 starosta obce informoval prítomných, že na Novej ulici je havarijná situácia na
dažďovej kanalizácii. Kanalizácia je nefunkčná, voda tečie pod rodinné domy, do
vodovodných šácht a žumpy. OZ odporúča riešiť túto havarijnú situáciu na Novej ulici
opravou dažďovej kanalizácie. Prítomní poslanci hlasovali:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.04.2011:
a/ berie na vedomie:
 informáciu – stavanie mája, kladenie vencov
 informáciu o podaní žiadosti na dotáciu detského ihriska
b/ schvaľuje:
34/11 – výmenu sklobetónu za plastové okná na budovách ZŠ v hodnote cca 10.000,- € –
práce naviac
35/11 - objednávku na ušitie ošatenia /vesty/ pre spevácky súbor
36/11 - opravu dažďovej kanalizácie na Novej ulici
c/ ukladá:
37/11 - starostovi obce dať vypracovať zmluvu o prenájme budovy bývalej MŠ pri dodržaní
podmienok, ako je uvedené v textovej časti
38/11 - zabezpečiť cenové ponuky na cintorínsky plot

Zápisnicu overili: Ing. Terézia Račková

Ing. Mikuláš Moncman

