ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
Hrnčiarovce n/P, konaného dňa 12.12.2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD., Ing. Rastislav Mrva
Overovatelia: Mgr. Elena Kátlovská, Ing. Mikuláš Moncman
Zapisovateľka: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Kontrola uznesení
2/ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady ...
3/ Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ...
4/ Vymenovanie inventúrnych komisií
5/ Termíny zasadnutí OZ na rok 2013
6/ Rozpočet na roky 2013 – 2015
7/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2013 – 2015
8/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
9/ Rôzne:
- umiestnenie dopravnej značky
- ţiadosť o odpredaj obecného pozemku – Ádi
- správy jednotlivých komisií
- odmena kontrolóra
- ţiadosť o splátkový kalendár /Trnková/
- prenájom obecného bytu /Bachratá/
- prenájom bývalej budovy Bavexu
- kultúrne akcie: 23.12.2012 vianočný koncert
09.02.2013 obecná zabíjačka
Otvorenie – starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných, overil skutočnosť, ţe
OZ je uznášiaschopné, z 9 poslancov je prítomných 7 poslancov. Neprítomná poslankyňa
Mgr. Monika Čiefová /pracovná cesta/, Bibiána Púchla /PN/. Starosta obce predniesol
program, ktorý OZ jednomyselne schválilo.
1/ Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 7.11.2012:
uznesenie č. 76/12, 77/12, 78/12, 79/12, 81/12 splnené
uznesenie č. 80/12 sa plní
2/ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Predmetné VZN bolo prerokované na zasadnutí OZ dňa 22.11.2012 a v takejto podobe bolo
vyvesené na obecnej stránke i na obecných tabuliach. Starosta obce dal hlasovať, kto je za
schválenie príslušného VZN o miestnych daniach ...:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
3/ Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení
so sídlom na území obce Hrnčiarovce n/P

-2Z dôvodu, ţe boli navýšené finančné prostriedky ZŠ s MŠ v Hrnčiarovciach n/P na rok 2013
bolo potrebné urobiť Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce n/P. S predmetným materiálom sa
poslanci mali moţnosť oboznámiť, materiál bol zverejnený na obecnej stránke i na obecných
tabuliach. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie príslušného VZN :
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
4/ Vymenovanie inventúrnych komisií
Starosta obce vydáva príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov Obce Hrnčiarovce n/P. K vykonaniu inventarizačných prác starosta obce
poveruje ústrednú inventarizačnú komisiu v zloţení:
Ing. Terézia Račková – predseda komisie
Mgr. Miloš Tomek – podpredseda komisie
RNDr. Monika Kopecká – člen komisie
Ďalej starosta obce stanovuje tieto čiastkové inventarizačné komisie:
Kultúrny dom, obecný úrad: Ing. Terézia Račková, Mária Roţičová, Lýdia Zárecká, Jarmila
Tomeková
Dom smútku, hasičská zbrojnica: František Maár, RNDr. Monika Kopecká, František Bilčík,
Milan Selič
Nájomný dom č. 1, č. 2: Ing. Rastislav Mrva, Ján Zápraţný, Štefan Masár, František Bilčík
Futbalový štadión: Ing. Mikuláš Moncman, Mgr. Miloš Tomek, Milan Masár
Kniţnica: Mgr. Elena Kátlovská, Mgr. Monika Čiefová, Ing. Agnesa Heregová
Inventarizácia bude vykonaná ku dňu 31.12.2012 a bude prebiehať v mesiaci december 2012.
Ústredná inventarizačná komisia doručí záznam o vykonanej inventarizácii majetku ...
starostovi obce najneskôr do 7.1.2013. Starosta obce dal hlasovať, kto je navrhované zloţenie
inventúrnych komisií:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
5/ Termíny zasadnutí OZ na rok 2013:
Starosta obce navrhuje na rok 2013 nasledovné termíny zasadnutí OZ: 20.02.2013,
10.04.2013, 19.06.2013 /pracovné/, 11.09.2013, 20.11.2013 /pracovné/, 11.12.2013.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie uvedených termínov zasadnutí OZ na rok
2013 :
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
6/ Rozpočet na roky 2013 – 2015
Rozpočet na roky 2013 – 2015 bol pripomienkovaný a upravovaný na zasadnutí OZ dňa
22.11.2012. Takto upravený rozpočet bol zverejnený na obecnej stránke i na obecných
tabuliach.
Rozpočet na rok 2013:
Beţné príjmy
927 574,- €
Beţné výdavky
847 894,- €
Kapitálové príjmy
429 190,- €
Kapitálové výdavky
570 100,- €
Príjmové finančné operácie 120 000,-€
Výdavkové fin. operácie 66 770,- €
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
8 000,-€
Príjmy spolu:
1 484 764,- €
Výdavky spolu:
1 484 764,- €

-37/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2013 – 2015
Hlavný kontrolór obce k navrhovanému viacročnému programovému rozpočtu obce na roky
2013 – 2015 predloţil OZ stanovisko, ţe treba do rozpočtu doplniť skutočné plnenie rozpočtu
za rok 2010 a očakávané plnenie rozpočtu za rok 2012. Ostatné rozhodujúce údaje rozpočet
obsahuje. Hlavný kontrolór obce odporúča OZ predloţený návrh rozpočtu na rok 2013
schváliť a návrh rozpočtu na roky 2014 – 2015 zobrať na vedomie. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za schválenie návrhu rozpočtu ako ho predniesol hlavný kontrolór obce:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
8/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
S plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 oboznámil prítomných hlavný kontrolór obce
Ing. Stanislav Niţnan. Výkon kontroly bude orientovaný na:
- dodrţiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom obce,
- dodrţiavanie všeobecne záväzných nariadení
- plnenie uznesení OZ
- dodrţiavanie interných predpisov
- overovanie vykonávania predbeţnej finančnej kontroly
Úlohy kontroly na I. polrok 2013:
1/ kontrola výkonu predbeţnej finančnej kontroly obecným úradom
2/ vypracovanie správy o vykonaných kontrolách za rok 2012
3/ kontrola zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a sluţby
4/ vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012
OZ plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 berie na vedomie.
9/ Rôzne:
- ţiadosť o umiestnenie dopravnej značky „STOP“ – občan Marko Štefan upozornil na
skutočnosť, ţe keď idete autom po Farskej ulici /hlavná cesta/ a odbočujete na Kostolnú ulicu
smerom k ZŠ vozidlá, ktoré idú od kostola nedávajú prednosť vozidlám, ktoré idú po hlavnej
ceste a preto by bolo potrebné umiestniť dopravnú značku „STOP“ na kriţovatke v smere od
Kostolnej ulice po ZŠ. Poslanci OZ zváţili opodstatnenosť tejto ţiadosti a navrhujú
umiestnenie dopravnej značky „STOP“, ako je uvedené v textovej časti. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
-ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Viliam Ádi, Hliníky 33, Hrnčiarovce n/P –
ţiadosť je podaná na OZ opätovne. Jedná sa o parc. č. 520/2 o výmere 27 m2, ktorú
menovaný dlhodobo uţíva, len obec nemala túto parcelu vo vlastníctve, aţ po prevedení
ROEPu uvedená parcela prešla do vlastníctva obce. Poslanci OZ súhlasia so zámerom
odpredať predmetnú parcelu Viliamovi Ádiovi, Hliníky 33, Hrnčiarovce n/P v súlade
s platnými zákonmi a pri dodrţaní podmienok vyplývajúcich z VZN č. 1/2010 o postupe pri
zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce. Starosta obce dal hlasovať, kto je za
uvedený zámer:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

-4- správy jednotlivých komisií – predsedovia jednotlivých komisií predniesli správy o svojej
činnosti za obdobie IV. štvrťrok 2012. OZ berie na vedomie tieto správy jednotlivých komisií.
- odmena hlavného kontrolóra – starosta obce navrhuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce
Ing. Stanislavovi Niţnanovi vo výške 200,- €. Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený
návrh:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 1
Zdrţal sa: 0
- ţiadosť o splátkový kalendár – Denisa Trnková /Detské centrum Filly, Hrnčiarovce n/P/ menovaná má prenajatú budovu MŠ na ul. Sv. Martina 69, Hrnčiarovce n/P, kde jej bolo
vyrubené nájomné za obdobie júl – december 2012 vo výške 2.000,- € a týmto ţiada OZ
o splácanie uvedeného nájomného v pravidelných mesačných splátkach á 400,- € mesačne,
ktoré by boli na účet obce poukazované vţdy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci, počnúc
mesiacom január 2013. P. Trnková ponúka obyvateľom obce Hrnčiarovce n/P moţnosť
umiestniť deti od 1 roka do 3 rokov veku v jasliach Detského centra Filly za podmienok, za
ktorých by sa poplatok za kompletnú starostlivosť o dieťa v jasliach v plnom rozsahu rovnal
príspevku, ktorý rodič dostane za týmto účelom od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trnave. Obyvatelia obce Hrnčiarovce n/P by tak mali moţnosť umiestniť svoje deti
v jasliach bez toho, aby sa tento fakt dotkol ich rodinného rozpočtu. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za schválenie uvedeného splátkového kalendára:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
- prenájom obecného bytu /Bachratá/ - OZ sa opätovne zaoberalo prenájmom obecného bytu
na Mlynárskej ulici č. 22 p. Bachratej. OZ prijalo záver – postupovať v zmysle nájomnej
zmluvy, a to tak, ţe budúceho nájomníka schváli OZ a ak sa s ním p. Bachratá dohodne na
ďalšom finančnom vyrovnaní, OZ nebude mať proti tomu výhrady. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za, aby sa pri prenájme obecného bytu postupovalo ako je horeuvedené:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
- prenájom bývalej budovy Bavexu – starosta obce informoval, ţe o prenájom obecnej budovy
na ul. Sv. Martina 2 /bývala budova Bavexu/ má záujem p. Kriţan Ľuboš, Štefánikova 22,
Trnava. OZ navrhuje podmienky prenájmu uvedenej budovy a to:
 nájom 1000,- € mesačne
 nájom sa bude kaţdoročne zvyšovať o percento medziročnej inflácie
 nájomná zmluva môţe byť uzavretá maximálne na dobu 10 rokov, následne s
prednostným právom ďalšieho prenájmu
 účelové vyuţitie budovy ako stacionár, nie objekt na ďalšie prenajímanie
 predpokladaná výška investícií potrebných na rekonštrukciu budovy bude odsúhlasená
OZ a po jej odsúhlasení OZ bude dohodnutá suma, ktorá sa bude mesačne započítavať
na vyrovnanie uvedených investícií. Táto suma nesmie byť taká vysoká ako výška
samotného mesačného nájmu. Starosta obce dal hlasovať, kto je za navrhované
podmienky prenájmu bývalej budovy Bavexu:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

-5- kultúrne akcie : vianočný koncert 23.12.2012, obecná zabíjačka 9.2.2013
Starosta obce pozval prítomných na pripravovanú kultúrnu akciu – vianočný koncert, ktorý sa
uskutoční dňa 23.12.2012 o 15.00 hod. v KD. Pre prítomných budú pripravené ukáţky
zdobenia medovníkov, pečenia vianočných oplátok, trubičiek a zároveň sa bude podávať
varené víno, medovníčky.
10/ Diskusia:
- občan Tibor Majerník – poukazuje na potrebu urobiť aspoň čiastočnú rekonštrukciu
MK na Alejovej ulici, kde menovaný býva. Starosta obce ţiada menovaného
o písomné podanie ţiadosti a vzhľadom na skutočnosť, ţe rozpočet na rok 2013 je uţ
schválený, nie sú voľné finančné prostriedky na takúto investičnú akciu.
- občan Timotej Ţák – upozorňuje:
- na Farskej ulici /pred RD p. Feketu/ je prepadnutý kanalizačný poklop,
- pri kostole mreţa v MK pod gaštanom vyvýšená,
- potrebu orezu orechov na Farskej ulici,
- na potrebu opraviť chodníky na Farskej ulici,
- ţiada o odvysielanie relácie v miestnom rozhlase „Zákaz voľného pohybu psov po
obci“
- občan Ivan Masár – aké obecné kultúrne akcie sa pripravujú na budúci rok ? Starosta
obce informoval prítomného, ţe v roku 2013 sa počíta so všetkými kultúrnymi
akciami ako v roku 2012.
- občan Ľudovít Horváth – upozorňuje na skutočnosť, ţe na Vinohradníckej ulici pri
pohostinstve Naništa bola porucha na vodovodnom potrubí a po oprave pracovníkov
TAVOSu tam zostali ďalšie 3 jamy, je potrebné upozorniť ich, aby cestu dali do
pôvodného stavu. Ďalej upozorňuje, ţe cesta k Ronave je jedno smetisko, je potrebné
osloviť uţívateľov pozemkov, aby odpad odstránili.
- občan Tibor Cíferský – upozorňuje na stále pretrvávajúci problém pred jeho RD –
prevalený vjazd do RD. Poslanec Ing. Mrva, predseda stavebnej komisie bol spolu
s členom stavebnej komisie Ing. Záreckým na obhliadke na ul. Sv. Martina 100
a skonštatovali, ţe vjazd do RD si menovaný musí opraviť na vlastné náklady.
- Pripomienky na autobusovú dopravu:
- občianka Anna Jendrušová – poukazuje, ţe spoj Trnava – Hrnčiarovce 14.45 hod.
a 15.10 hod. sú preplnené, ďalej ţiada pridať ranný spoj Hrnčiarovce – Trnava 5.10
hod. a ţiada posilniť spoje cez školské prázdniny a víkendy.
- občan Miroslav Polka ţiada:
- posunúť ranný spoj 4. 44 hod. Hrnčiarovce – Trnava,
- ranný spoj Trnava – Hrnčiarovce 6.35 hod. a 6.40 hod., keby bola moţnosť vybaviť
státie prímestskej dopravy na Dohnányho ul.,
- spoj, ktorý začína z Hrnčiaroviec o 7.10 hod. či by nemohol začínať zo ţelezničnej
stanici,
- spoj Trnava – Hrnčiarovce o 18.30 hod. posunúť o 10 min. na 18.40 hod.
- poslanec František Maár:
1/ ţiada o zaslanie zaslanie listu na dopravný inšpektorát, aby zhustili kontroly na
Cíferskej ulici – prejazd kamiónov,
2/ opätovne navrhuje odpredaj obecných pozemkov na Mlynárskej ulici. Starosta dal
hlasovať, kto je za uvedený odpredaj:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 1
Proti: 6
Zdrţal sa: 0
3/ má výhrady k plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013

-6Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
12.12.2012:
a/ berie na vedomie:
- stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2013 – 2015
- plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
- správy jednotlivých komisií o ich činnosti za obdobie IV. štvrťroku 2012
- kultúrne akcie
- diskusné príspevky občanov a poslancov
b/schvaľuje:
86/12 – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
87/12 - Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so
sídlom na území obce Hrnčiarovce n/P
88/12 - vymenovanie inventúrnych komisií ako je uvedené v textovej časti
89/12 - termíny zasadnutí OZ na rok 2013
90/12 - rozpočet na roky 2013 – 2015
91/12 - umiestnenie dopravnej značky „STOP“ na kriţovatke Farská ul. a Kostolná ul.,
v smere od Kostolnej ulice po ZŠ
92/12 - zámer odpredať obecný pozemok parcela č. 520/2 o výmere 27 m2 p. Viliamovi
Ádiovi, Hliníky 33, Hrnčiarovce n/P v súlade s platnými zákonmi a pri dodrţaní podmienok
vyplývajúcich z VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom
obce
93/12 - odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ing. Stanislavovi Niţnanovi vo výške 200,- €
94/12 - splátkový kalendár – Denise Trnkovej /Detské centrum Filly, Hrnčiarovce n/P/ za
podmienok ako je uvedené v textovej časti
95/12 - postupovať pri prenájme obecného bytu na Mlynárskej ul. v zmysle nájomnej zmluvy,
tak ako je uvedené v textovej časti
96/12 - podmienky prenájmu obecnej budovy na ul. Sv. Martina 2, Hrnčiarovce n/P, ako je
uvedené v textovej časti
c/ ukladá:
97/12 – ekonómke doplniť do rozpočtu skutočné plnenie rozpočtu za rok 2010 a očakávané
plnenie rozpočtu za rok 2012
98/12 – zaslanie listu na dopravný inšpektorát, aby zhustili kontroly na Cíferskej ulici –
prejazd kamiónov
d/ zamieta:
99/12 - odpredaj obecných pozemkov na Mlynárskej ulici

Zápisnicu overili: Mgr. Elena Kátlovská

Ing. Mikuláš Moncman

