ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
Hrnčiarovce n/P, konaného dňa 22.06.2011
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD., p. Bibiána Púchla
Overovatelia: Mgr. Elena Kátlovská, Ing. Mikuláš Moncman
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Otvorenie
2/ Záverečný účet za rok 2010 – schválenie
3/ Štatút obce
4/ Rôzne:
- petícia za rekonštrukciu MK na ulici J. Alexyho
- opätovné prerokovanie žiadostí o odpredaj obec. pozemkov /Bánovec František,
Zolvík Miroslav, Baran Ľubomí/
- žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácie – levy
- žiadosti o odpustenie poplatkov za komunálny odpad
- užívanie verejného priestranstva kamenárstvo – RIGO
- interpelácia poslanca
1/ Otvorenie
Starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných na verejnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, overil skutočnosť, že OZ je uznášaniaschopné a oboznámil ich s návrhom
programu. Navrhovaný program OZ jednomyselne odsúhlasilo.
2/ Záverečný účet za r. 2010 – schválenie
Ekonómka obce predniesla plnenie rozpočtu za rok 2010 /viď. príloha/.
Príjmy:
Bežné príjmy
850 217,- €
Kapitálové príjmy
52654, - €
Príjmové finančné operácie
232 027,- €
Príjmy celkom
1 134 898,- €
Vlastné príjmy školy
6 343,- €
Príjmy celkom vrátane školy
1 141 241,- €
Výdavky:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom
Výdavky školy
Výdavky celkom vrátane školy

395 972,- €
254 603,- €
40 310,- €
690 885,- €
401 769,- €
1 092 654,- €

Príjmy
1 141 241,- €
Výdavky
1 092 654,- €
Rozdiel
48 587,- €
Rozdiel – dotácia, ktorá sa presúva /použije/ v roku 2011.

- 2–
Stanovisko k záverečnému účtu predniesol kontrolór obce Ing. Stanislav Nižnan /viď.
príloha/. Kontrolór obce doporučuje OZ schváliť záverečný účet za rok 2010, tak ako bol
prednesený. OZ hlasovalo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec
2/ Štátut obce
Poslanci OZ sa mali možnosť oboznámiť s materiálom štatútu obce pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva. Poslankyňa RNDr. Kopecká navrhuje doplniť tento materiál o §
12 Čestné občianstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou a § 13 Cena obce Hrnčiarovce
nad Parnou v zmysle zápisnice z 1.10.2010. Štatút obce Hrnčiarovce n/P bol doplnený
o návrh poslankyne RNDr. Kopeckej. Starosta obce dal hlasovať kto je za schválenie
štatútu obce v takejto podobe /viď. príloha/:
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/Rôzne:
- petícia občanov za rekonštrukciu MK na J. Alexyho ulice – pri riešení požiadavky
občanov žijúcich na ulici J. Alexyho sa zistilo, že pozemky pod miestnou
komunikáciou nie sú vlastnícky vysporiadané, nie sú obecné. Momentálne v obci
prebieha ROEP, ktorý rieši identifikáciu pozemkov a ich následné vlastnícke
vysporiadanie. Ako vstúpi ROEP do platnosti môžeme riešiť aj rekonštrukciu MK na
ulici J. Alexyho.
- odpredaj obec. pozemkov:
-

Bánovec František, J. Alexyho 20, Hrnčiarovce n/P – OZ sa opätovne zaoberalo
žiadosťou p. Bánovca o odpredaj obecných pozemkov, ktoré dlhodobo užíva.
Menovaný doplnil pôvodnú žiadosť o geometrické zameranie /mapu/ z roku 1985
podľa ktorej bol pletivový plot postavený. Terajší plot z tvárnic sa staval podľa
pôvodného pletivového plota, takže p. Bánovec nemal úmysel posunúť plot. OZ
doporučuje odpredaj obecných pozemkov parc. č. 1258/3 o výmere 30 m2, parc.č.
1258/4 o výmere 41 m2, parc. č. 1259/2 o výmere 171 m2 za cenu stanovenú súdnym
znalcom.

-

Zolvík Miroslav, Hliníky 18, Hrnčiarovce n/P - menovaný opätovne žiada OZ
o odpredaj obecného pozemku pred svojim rodinným domom, parc. č. 498 o výmere
cca 38 m2. Stavebná komisia po preštudovaní spracovaného projektu na výstavbu
cesty v tejto lokalite skonštatovala, že odpredajom tohto obecného pozemku by sa
nezasahovalo do projektu na túto výstavbu a doporučuje predmetný pozemok
menovanému odpredať za cenu stanovenú súdnym znalcom.

Baran Ľubomír, Trnava – menovaný je majiteľom nehnuteľnosti /RD/ v tej istej
lokalite ako p. Zolvík /Hliníky 22/, parc. č. 496, 497. Jeho žiadosť bola takisto
posudzovaná v minulosti na zasadnutí OZ. Naviac menovaný má predmetný pozemok
ohradený, ktorý dlhodobo užíva. OZ doporučuje odpredaj obecného pozemku za cenu
stanovenú súdnym znalcom.
Starosta obce dal hlasovať kto je za odpredaj predmetných pozemkov p. Bánovcovi
Františkovi, Zolvíkovi Miroslavovi, Baranovi Ľubomírovi ako bolo uvedené:
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

-

-

-3stanovisko k projektovej dokumentácie „Klietka pre levy“ – OZ sa oboznámilo
s projektovou dokumentáciou „Klietka pre levy“ , ktorú podal p. Lio Miroslav, Fr. Hečku,
Hrnčiarovce n/P. OZ sa uznieslo, že výstavba „Klietky pre levy“ je v rozpore so
záujmami obce nakoľko v uvedenej lokalite:
je výhľadovo plánovaná investičná bytová výstavba,
bola podaná petícia občanov žijúcich na ulici Fr. Hečku za zamedzenie chovu levov,
chov rušivo pôsobí na občanov žijúcich v tejto lokalite /hluk, zápach, rozmnožovanie
hlodavcov/. Starosta obce dal hlasovať kto je za podanie zamietajúceho stanoviska
k projektovej dokumentácie „Klietka pre levy“:
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
žiadosti o odpustenie poplatkov za komunálny odpad za rok 2011 – jedná sa
občanov, ktorí majú svojich rodinných príslušníkov pracujúcich, alebo študujúcich
v zahraničí a v bydlisku trvalého pobytu sa nezdržujú dlhodobo. Jedná sa o týchto
občanov: Ing. Podsedníková Ľubica, Bajkalská 2, Kitta Peter, Voderadská 16, Janoška
Miroslav, Cíferská 28, Forner Vít, Vl. Clementisa 30, Trnava /majiteľ RD na ul. Sv.
Martina/, Kunovský František, Kostolná 23, Sprušanská Viera, Sv. Martina 47, Ján
Nižnanský, Facková 2, Petráš Karol, Vinohradnícka 2, Marko Pavol, Drobná 2,
Kupkovič Marek, Voderadská ul., Glasová Oľga, Tajovského 2, Trnava /majiteľka
nehnuteľnosti na Cíferskej ul./, Jurák Miroslav, Cíferská 57. Starosta obce dal
hlasovať kto je za odpustenie poplatkov za komunálny odpad za rok 2011 uvedeným
občanom:
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

užívanie verejného priestranstva – kamenárstvo RIGO – p. Rigo majiteľ mobilnej
prevádzky Kamenárstvo bol vyzvaný na rokovanie a súhlasil s vyrubením sadzby za
užívanie verejného priestranstva. OZ navrhuje vyrubiť predmetnú daň od 01.07.2011
vo výške 1,- €/m2/mesiac. Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh:
Za: 9 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanec Mgr. Miloš Tomek z dôvodu pracovného zaneprázdnenia sa ospravedlnil a
nezúčastnil sa ďalšieho rokovania.
-

interpelácia poslanca /p. Máar/ - či bola podaná žiadosť na zaradenie MK na
Cíferskej ulici do zoznamu na spoplatnenie. Obecný úrad zaslal takúto žiadosť na
Výskumný ústav dopravy, zatiaľ sme odpoveď nedostali. Poslanec Máar František
žiada , aby OcÚ túto žiadosť podal aj na Ministerstvo dopravy, Krajský úrad, odbor
dopravy a Obvodný úrad, odbor dopravy. OZ navrhuje podať žiadosti v predmetnej
veci na príslušné orgány. Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

-

interpelácia poslanca /p. Máar/ - menovaný žiada o oboznámenie so stavom úhrad
neplatičov dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. Starosta obce
informoval, že najväčší neplatič ŠK MIMA doteraz neuhradil svoj dlh, bol vydaný
platobný rozkaz, ktorý si dlžník doteraz neprevzal, právny stav kontroluje náš právnik
JUDr. Haršány. Neplatič p. Prelovský doteraz uhradil daň z nehnuteľnosti za rok 2009
vo výške 905,42 €, dlžnú čiastku za rok 2010 vo výške 955,13 € doteraz neuhradil,
bude sa exekučne vymáhať. Ostatní neplatiči sú v exekučnom konaní.

-4- poslankyňa Ing. Terézia Račková – žiada o podanie informácií ohľadne projektu „Zberný
dvor“. Starosta obce informoval prítomných, že sme v užšom výbere vyhodnotenia, výsledok
budeme vedieť v septembri 2011. Ďalej žiada, aby OcÚ rozposlal platobné výmery na daň
z nehnuteľnosti a poplatok za smeti občanom, ktorí si doposiaľ neboli prevziať platobné
výmery.
- poslanec František Máar opätovne navrhuje OZ o prehodnotenie možnosti odpredaja
obecných pozemkov na Mlynárskej ulici pri potoku Parná na účely individuálnej bytovej
výstavby. Predseda stavebnej komisie Ing. Rastislav Mrva upozornil, že podľa spracovaného
projektu na rekonštrukciu MK na Mlynárskej ulici cez predmetné pozemky vedie
odvodňovací kanál do potoka Parná, ďalej že sú pred týmito pozemkami vybudované
parkoviská, ktoré slúžia nájomníkom bytoviek a nakoniec ak by sme súhlasili s výstavbou je
potrebné urobiť zmenu územného plánu, čo by obec stálo určité finančné prostriedky. Starosta
obce, ako aj poslankyňa RNDr. Monika Kopecká upozornili na skutočnosť, že popri potoku
Parná je ochranné pásmo
a vodohospodári by podmieňovali výstavbu určitými
obmedzeniami. Po rozsiahlej diskusie a prednesení pripomienok poslancov dal starosta obce
hlasovať kto je za, aby sa predmetné pozemky odpredali na IBV:
Za: 1 poslanec
Proti: 5 poslancov
Zdržal sa: 2 poslanci
Návrh bol neprijatý.
Ďalej menovaný poslanec opätovne navrhuje OZ, aby bol písomne upozornení kontrolór obce
Ing. Stanislav Nižnan, že sa dopustil porušenia Zákona č. 369/1990 § 18 o obecnom zriadení.
Po vzájomnej diskusie, vznesených pripomienkach a argumentov zúčastnených strán, ale aj
konštatovaní prítomných poslancov dal starosta obce hlasovať kto je za, aby bol písomne
upozornený HK obce Ing. Stanislav Nižnan:
Za: 1 poslanec
Proti: 7 poslancov
Zdržal sa: 0
Návrh bol neprijatý.
-

poslankyňa Mgr. Monika Čiefová oboznámila OZ, že bola oslovená záujemcom
o prenájom tenisových kurtov – starosta obce uvítal takúto ponuku a zároveň
upozornil, že je potrebné urobiť rekonštrukciu týchto tenisových kurtov. Ďalej
menovaná ako predsedníčka sociálnej komisie informovala OZ, že sociálna komisia
v tomto štvrťroku zasadala 1-krát. Na svojom zasadnutí sa zaoberali predovšetkým
stravovaním dôchodcov, preverovali podmienky poskytovania, kvality stravy, ako aj
možnosti finančnej úhrady v okolitých obciach. Sociálna komisia spracuje tieto
materiály a do najbližšieho zasadnutia OZ predloží svoj návrh na riešenie tohto
problému.

-

poslankyňa RNDr. Monika Kopecká, predsedníčka Komisie pre životné prostredie
a pozemkové úpravy oboznámila OZ so správou o činnosti komisie za II. štvrťrok
2011. Komisia sa zišla na pracovnom zasadnutí dňa 19.5.2011, kde zhodnotili proces
pripomienkovania tvorby ROEPu, potrebu identifikácie problémových parciel na
verejných priestranstvách a pripomienky občanov. V rámci ROEPu bolo podané 80
pripomienok, ktoré boli postúpené spracovateľovi ROEPu za účelom ich prešetrenia.
Ďalej komisia upozorňuje na:
potrebu likvidácie haluzoviny pri potoku Parná, ktorá tam zostala po výrube topoľov
opatrenie proti divokým skládkam – zvážiť možnosť osadenia značky „Zákaz vjazdu“
na Ronavskú cestu /Rošindolskú/

-

-

-5Bc. Rastislav Mrva, člen komisie odporúča zvážiť možnosť výsadby drevín na
katastrálnej hranici chotára

-

poslankyňa Ing. Terézia Račková, predsedníčka finančnej komisie informovala OZ, že
komisia v II. štvrťroku 2011 zasadala 1-krát, kde spolu s ekonómkou obce
spracovávali podklady pre záverečný účet za rok 2010 a zároveň sa oboznámili
s čerpaním rozpočtu za rok 2011.

-

poslanec František Máar, predseda poriadkovej komisie informoval OZ, že komisia sa
zišla 1-krát na pracovnom rokovaní, kde riešili po vzájomnej konzultácie so
stavebnou komisiou žiadosť /sťažnosť/ p. Bilčíkovej na susedov, sťažnosť p.
Haladovej na majiteľa nehnuteľnosti na Mlynárskej ulici /Ing. Múdry/.

-

poslankyňa Mgr. Elena Kátlovská, predsedníčka kultúrno-športovej komisie
informovala OZ, že komisia zasadala v II. štvrťroku 1-krát, kde preberali technické
a organizačné zabezpečenie „Obecného dňa“ – varenie gulášu. Zároveň týmto
poďakovala všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na zabezpečení tejto kultúrnej akcie.

-

poslanec Ing. Rastislav Mrva, predseda stavebnej komisie predniesol vyhodnotenie
činnosti stavebnej komisie za II. štvrťrok 2011, kde riešili a posudzovali žiadosti
občanov: Lukáč Emil – posunutie stavebnej čiary, Petráš Karol, Mirga František, Ádi
Viliam, Bánovec František, Zolvík Miroslav, Baran Ľubomír – odpredaj obecných pozemkov.

-

HK obce Ing. Stanislav Nižnan – predniesol OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2011 /viď. príloha/. Starosta obce dal hlasovať kto je za schválenie návrhu
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 tak ako bol prednesený:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec
Návrh bol prijatý.

4/ Diskusia:
- p. Krivosudská Magda –upozorňuje či majiteľ levov platí za odpad a stavbu, ktorá je
tam postavená, ďalej žiada, aby sa riešila situácia na ulici Fr. Hečku - parkovanie na
MK, navrhuje osadenie dopravnej značky „Zákaz státia“. Poslankyňa RNDr. Monika
Kopecká informovala prítomných, že sa chystá novela zákona o veterinárnej správe,
bola zriadená za týmto účelom komisia, ktorá pripravuje túto novelizáciu. OZ
doporučuje starostovi obce, aby spolu s poslankyňou RNDr. Kopeckou oslovili členov
tejto komisie a podali návrh na zapracovanie podmienok chovu divokých šeliem
/levov/ do tejto novelizácie. Menovaná občianka ďalej žiada OZ, aby sa zamedzilo
prejazdu motorových vozidiel z Hliníkov na MK Cíferská ulica. Starosta obce navrhol
riešenie osadiť stĺpiky pri bytovke Hliníky a tým by sa tento problém vyriešil.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2011:
a/ berie na vedomie:
- stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2010
- petíciu občanov za rekonštrukciu MK na ul. J. Alexyho
- informácie o stave úhrad neplatičov /DN, smeti/
- správy o činnosti jednotlivých komisií pri OcÚ za II. štvrťrok 2011

-6b/ schvaľuje:
51/11 – záverečný účet obce za rok 2010
52/11 – štatút obce po zapracovaní pripomienok
53/11 – odpredaj obecných pozemkov Františkovi Bánovcovi ako je uvedené v textovej
časti
54/11 – odpredaj obecného pozemku Miroslavovi Zolvíkovi za podmienok ako je uvedené
v textovej časti
55/11 – odpredaj obecného pozemku Ľubomírovi Baranovi za podmienok ako je uvedené
v textovej časti
56/11 – odpustenie poplatkov za smeti na rok 2011 občanom ako je uvedené v textovej
časti
57/11 – vyrubenie dani za užívanie verejného priestranstva kamenárstvu RIGO za
podmienok ako je uvedené v textovej časti
58/11 – plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
c/ ukladá:
59/11 - OcÚ zaslať list na Ministerstvo dopravy, Krajský úrad, odbor dopravy, Obvodný
úrad, odbor dopravy – spoplatnenie ciest III. triedy
60/11 - osloviť komisiu, ktorá spracováva novelizáciu zákona o veterinárnej správe, aby
zapracovali do materiálov novelizácie chov divokých šeliem /levov/
61/11 - osadiť stĺpiky pri bytovke Hliníky
d/ zamieta:
62/11 - výstavbu „Klietky pre levy“
63/11 - odpredaj obecných pozemkov pri potoku Parná na IBV
64/11 - návrh poslanca Františka Máara na písomné upozornenie HK

Zápisnicu overili: Mgr. Elena Kátlovská

Ing. Mikuláš Moncman

