ZÁPISNICA
z pracovného rokovania Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 09.03.2011
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Mgr. Monika Čiefová, Mgr. Miloš Tomek
Overovatelia: Ing. Rastislav Mrva, Ing. Terézia Račková
Program:
1/ Otvorenie
2/ Dodatok k zmluve o nájme nehnuteľnosti – Dobišová
3/ Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
4/ Návrhy, pripomienky poslancov
1/ Otvorenie
Starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič privítal prítomných na pracovnom rokovaní, overil
skutočnosť, že OZ je uznášaniaschopné a oboznámil ich s návrhom programu.
2/ Dodatok k zmluve o nájme nehnuteľnosti /KOMPLET - Valéria Dobišová/
Starosta obce predniesol prítomným podľa jednotlivých článkov Dodatok k zmluve o nájme
nehnuteľnosti /telocvične/ firme KOMPLET – Valérie Dobišovej. S predmetným materiálom
sa mali možnosť prítomní oboznámiť pred zasadnutím. Tento dodatok bol potrebný z dôvodu,
že prenajímateľ Valéria Dobišová má záujem vybudovať v uvedenom zariadení dve
bowlingové dráhy, čo je značná finančná investícia a z toho dôvodu je potrebné upraviť aj
dĺžku nájmu. Po rozsiahlej diskusie, pripomienkach poslancov a úprave jednotlivých článkov,
ktoré boli do dodatku zapracované, dal starosta obce hlasovať kto je za takýto upravený
Dodatok k zmluve o nájme nehnuteľnosti /viď. príloha/:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
3/ Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
Starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič podal informáciu, že v týchto dňoch sa začali práce na
rekonštrukcie ZŠ s MŠ firmou ZIPP Bratislava. Stavenisko bolo odovzdané, demontujú sa na
prvej budove mreže z okien. Ako prvá etapa sa budú postupne vymieňať okná. Výmena
kotolne na ZŠ je potrebná, ale nie je zahrnutá v projekte rekonštrukcia ZŠ. Z Ministerstva
školstva boli poukázané finančné prostriedky na rekonštrukciu kotolne, ktorú by sme chceli
realizovať, ale až po vykurovacom období. Momentálne sa pracuje na projektovej
dokumentácie.
4/ Návrhy, pripomienky poslancov:
starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič:
- informuje o problémoch s internetovou stránkou obce, p. Mišík ako zriaďovateľ
stránky nespolupracuje s obcou, nekomunikuje, hľadáme náhradné riešenie.
Poslankyňa Mgr. Elena Kátlovská navrhuje zadať na stránku obce kontakty na členov
obecného zastupiteľstva.
poslanec František Máar:
- navrhuje osadiť v KD termostatické hlavice
- žiada dodať vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2010
- doložiť plán kontrolnej činnosti na r. 2011

-2- určiť rozsah činnosti zástupcu starostu
- zhustiť reproduktory na Cíferskej a Voderadskej ulici
- spevniť časť Alejovej ulici /od Sv. Martina po mäsiarstvo Janáč/ naviesť kameň
Po rozsiahlej diskusie dal starosta obce hlasovať kto je za to, aby sa na uvedenú časť
Alejovej ulici naviezol kameň. Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 2 poslanci
poslanec Mgr. Miloš Tomek:
- žiada osadiť zábrany pri bytovke Hliníky tak, aby sa zamedzilo prejazdu motorových
vozidiel, ale aby sa dalo prejsť s bicyklom, kočíkom
- zlikvidovať haluzovinu pri potoku Parná
- miestna komunikácia na Farskej ulici sa na viacerých miestach praská, zistiť či nie je
v záruke a reklamovať u dodávateľa Cesty Nitra
- havarijný stav na dažďovej kanalizácie na Novej ulici, ktorá je upchatá a je tam
potreba tento problém riešiť
- dobudovanie verejného osvetlenia na Farskej ulici /predĺženie/ - pourgovať investora
p. Pešku
- zabetónovať výtlky na Mlynárskej, Drobnej ulici
- zlikvidovať železnú ohradu okolo pomníkov – návrh - urobili by to hasiči
- havarijný stav požiarnej zbrojnice, riešiť presun techniky na družstvo, svojpomocne
budovu zbúrať
poslankyňa Mgr. Elena Kátlovská:
- referovala o pláne kultúrnej činnosti na rok 2011 – pripravuje sa obecný deň /varenie
guláša/, cyklistický deň ... atď.
- navrhovala založiť kroniku – osloviť Mgr. Lýdiu Haladovú
poslankyňa Ing. Terézia Račková:
- zrealizovať detské ihrisko pri škole
poslankyňa Mgr. Monika Čiefová:
- riešiť problém pálenie odpadu - zadymená dedina
- priestor pre mládež
- upozornila na nelegálnu likvidáciu odpadových vôd niektorých občanov
Obecné zastupiteľstvo na pracovnom rokovaní dňa 09.03.2011:
a/ berie na vedomie:
- návrhy, pripomienky poslancov
b/ schvaľuje:
24/11 – Dodatok k zmluve o nájme nehnuteľnosti firme KOMPLET, Valéria Dobišová, tak
ako je uvedené v textovej časti
25/11 – úpravu časti miestnej komunikácie na Alejovej ulici, ako je uvedené v textovej časti
Zápisnicu overili: Ing. Rastislav Mrva
Ing. Terézia Račková

