ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 15.02.2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PDr., Mgr. Elena Kátlovská
Overovatelia: Ing. Terézia Račková, František Maár
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Financovanie projektu „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P“
2/ VZN o podmienkach vylepovanie volebných plagátov
3/ Verejné osvetlenie na Športovej ulici
4/ Rôzne:
- žiadosť o odpredaj verejného priestranstva – Marek Horváth
- žiadosti o odpustenie poplatkov za smeti na rok 2012
- informácie o rokovaní na Ministerstve dopravy – obchvat
- žiadosť Jozef Šturdík, Vl. Clementisa 30, Trnava
- žiadosť Štefan Hrašna, Drobná 13, Hrn. – čerpacia stanica
- oznámenie Vít Bažány – prenájom budovy bývalého Bavexu
- bezdrôtový rozhlas
- cena obedov
- správa o kontrolnej činnosti za rok 2011
- správa komisie ŽP a pozemkové úpravy
5/ Diskusia
Otvorenie – starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných na verejnom zasadnutí
OZ, overil skutočnosť, že OZ je uznášaniaschopné a oboznámil ich s návrhom programu.
Navrhovaný program OZ jednomyselne schválilo.
1/ Financovanie projektu „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P“
Starosta obce informoval prítomných občanov o situácii, ktorá nastala pri financovaní
projektu „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P“ a ktorú sa snažilo vyriešiť OZ na
posledných dvoch mimoriadnych zasadnutiach OZ. Firma ZIPP Bratislava ukončila
rekonštrukčné práce na ZŠ v stanovenom termíne, stavba bola riadne skolaudovaná. Nikto
nepredpokladal, že nastane takáto situácia, že platby za dielo postúpené na úhradu na
Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré mali byť uhradené v decembri 2011 do dnešného dňa
nebudú uhradené. Štátna pokladnica bola uzatvorená a do dnešného dňa nebola otvorená.
S firmou ZIPP Bratislava boli dohodnuté penále vo výške 4800,-€ za január a február 2012,
plus ďalších 2400,-€ za marec, namiesto penálov 6300,-€ mesačne, ktoré vyplývajú zo
zmluvy so ZIPP, ktorá bola uzatvorená ešte v procese verejného obstarávania.
2/ VZN o podmienkach vylepovanie volebných plagátov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 upravuje podmienky vylepovania volebných
plagátov na verejných priestranstvách politických subjektov počas volebnej kampani do
Národnej rady Slovenskej republiky. Na tento účel boli vyhradené tieto plagátové plochy a to:
vývesná skriňa pred pohostinstvom Naništa /Vinohradnícka ul./, vývesná skriňa a stĺp pred
potravinami na Cíferskej ulici. Tieto plagátové plochy počas volebnej kampane slúžia len na
vylepovanie plagátov politických subjektov. Každý politický subjekt si môže vylepiť jeden
volebný plagát formátu A4 na každú uvedenú plagátovú plochu.
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plagátov, tak ako bolo prednesené. Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Verejné osvetlenie na Športovej ulici
OZ sa na svojom rokovaní zaoberalo žiadosťou stavebníkov, ako aj občanov žijúcich na
Športovej ulici o vybudovanie verejného osvetlenia. Po rozsiahlej diskusie OZ skonštatovalo,
že pozemky, na ktorých by malo byť vybudované verejné osvetlenie nie sú majetkovo-právne
vysporiadané a ďalej obec nerátala s takýmito finančnými výdavkami v rozpočte na rok 2012.
Starosta obce zvolá do konca mája 2012 stretnutie všetkých stavebníkov a občanov žijúcich
na Športovej ulici, aby spoločne prerokovali tieto problémy. Starosta obce dal hlasovať, kto je
za, aby občania Športovej ulici boli informovaní ako je horeuvedené. Z prítomných 8
poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4/ Rôzne:
- žiadosť o odpredaj verejného priestranstva – Marek Horváth, Facková 15,
Hrnčiarovce n/P – menovaný žiada o odpredaj časti verejného priestranstva na
Vinohradníckej ulici, parc. č. 417/101. OZ po preštudovaní predmetnej žiadosti skonštatovalo,
že toto verejné priestranstvo môže byť perspektívne zmenené na spojovaciu cestu
Vinohradníckej a Farskej ulice a nesúhlasí s odpredajom. Starosta obce dal hlasovať, kto je
za, aby žiadosť Mareka Horvátha, Facková 15, Hrnčiarovce n/P bola zamietnutá.
Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- žiadosti o odpustenie poplatkov za smeti na rok 2012 – jedná sa občanov, ktorí dlhodobo
pracujú /žijú/ v zahraničí, alebo sú majiteľmi nehnuteľnosti, ktorú celoročne neobývajú
a neprodukujú žiadny odpad:
 Helena Gergelyová, Sv. Martina 12, Hrnčiarovce n/P
 Ing. Peter Suchán, Lávková 21, Hrnčiarovce n/P
 Ivan Jariabka, Sv. Martina 118, Hrnčiarovce n/P
 Vít Forner, Vl. Clementisa 30, Trnava
 František Kunovský, Kostolná 23, Hrnčiarovce n/P
 Zlata Šimúnková, Voderadská 24, Hrnčiarovce n/P
 Ing. Ľubica Podsedníková, Bajkalská 2, Hrnčiarovce n/P
 Ing. Mária Drobná, J. Alexyho 2, Hrnčiarovce n/P
 Ján Zápražný, Nová 2, Hrnčiarovce n/P
 Anna Jendrušová, Kostolná 12, Hrnčiarovce n/P
 Jozef Šturdík, v. Clementisa 30, Trnava
 Ing. Ján Štrpka, J. Slottu 11, Trnava
 Alojz Moravčík, Brodná 13, Hrnčiarovce n/P
 Jozef Masár, Fr. Hečku 25, Hrnčiarovce n/P
 Mgr. Lýdia Hrušovská, Kostolná 37, Hrnčiarovce n/P
 Anton Kollarovič, Lávková 1, Hrnčiarovce n/P
 Stanislav Novanský, Sv. Martina 92, Hrnčiarovce n/P
 Irena Jakabovičová, Ľ. Podjavorinskej 16, Trnava
 Eduard Zolvík, Saleziánska 38, Trnava
 Jana Adámková, M. Benku 1, Trnava
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 Doris Hrašnová, Bučianska 6, Trnava
 Mária Treacy, Fr. Hečku 32, Hrnčiarovce n/P
 Rudolf Knapík, Nová 10, Hrnčiarovce n/P
 Antónia Masárová, Sv. Martina 48, Hrnčiarovce n/P
 Jozef Šturdík, Cíferská 7, Hrnčiarovce n/P
 Ľudovít Biháry, Kostolná 5, Hrnčiarovce n/P
 Agneša Haladová, Farská 13, Hrnčiarovce n/P
 Mária Rumanovičová, Fr. Hečku 27, Hrnčiarovce n/P
 Štefan Pompa, Vinohradnícka 12, Hrnčiarovce n/P
 Ing. Jozef Zárecký, Nová 7, Hrnčiarovce n/P
 Anna Čúpová, Vinohradnícka 3, Hrnčiarovce n/P
 Anton Baláž, Nová 14, Hrnčiarovce n/P
 Jozef Tomek, Nová 13, Hrnčiarovce n/P
 Agneša Hrebíčková, Zeleneč
Pri žiadosti Ing. Drobnej, ktorá žiada o odpustenie poplatku za smeti na 3 osoby, OZ navrhuje
odpustiť poplatky za smeti na 2 osoby – Ing. Drobná Mária a Bilčíková Katarína, ktoré platia
poplatok za smeti v nájme za byty v Trnave. Poplatok za jednu osobu Drobnú Otíliu nie je
zdokladovaný, preto OZ trvá na jeho uhradení. Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby
týmto občanom boli odpustené poplatky za smeti na rok 2012, tak ako je horeuvedené.
Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
informácie o rokovaní na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR – obchvat – starosta obce informoval prítomných, že dňa 31.1.2012 boli spolu
s poslankyňou RNDr. Monikou Kopeckou na rokovaní na Ministerstve dopravy, kde sa
zúčastnili rokovania aj zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, Slovenskej správy ciest
Bratislava a Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava. Obec Hrnčiarovce n/P žiadala
o vybudovanie obchvatu, ktorý nám bol prisľúbený v čase výstavby Samsungu a do dnešného
dňa sa nezačalo ani na projektovej príprave. Zároveň sme žiadali o riešenie pretrvajúceho
problému prehustenej premávky motorových vozidiel na Cíferskej ulici /cesta III/06117/.
Výsledok tohto rokovania bol, že:
1. TTSK začne s prípravou projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie preložky
cesty III/06117 mimo obec Hrnčiarovce n/P
2. TTSK vypracuje a zašle žiadosť o účelovú dotáciu na financovanie prípravy
a realizácie preložky na Ministerstvo financií a požiada Ministerstvo dopravy
o podporné stanovisko
3. Ministerstvo dopravy pripraví podporné stanovisko k žiadosti TTSK na Ministerstvo
financií o účelovú dotáciu a zaviaže sa k realizácii novej križovatky cesty I. triedy I/61
v mieste pripojenia budúcej preložky cesty III/06117 v zmysle projektu, ktorý
zabezpečí TTSK
4. Ministerstvo dopravy zabezpečí súčinnosť pri vydávaní určenia dopravného značenia
na ceste III/06117 a na diaľnici D1, ktoré bude zakazovať prejazd tranzitnej nákladnej
dopravy cez obec Hrnčiarovce n/P
Dňa 10.02.2012 sme zaslali list na Národnú diaľničnú spoločnosť Bratislava, kde sme žiadali
osadenie dopravného značenia, zakazujúceho odbočenie nákladnej dopravy z diaľnice D1 na
cestu III/06117 v smere na obec Hrnčiarovce n/P. Poslanec František Maár žiada o zaslanie
listu:
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„Zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel nad 12 ton“ od kruhovej križovatky
z výjazdu z diaľnice smer na Hrnčiarovce.
2/ na Okresný dopravný inšpektorát v Trnave o častejšie kontroly dodržiavania dopravného
značenia na Cíferskej ulici.
- žiadosť - Jozef Šturdík, V. Clementisa 30, Trnava – menovaný upozorňuje na
skutočnosť, že je majiteľom pozemku v priestoroch cintorína a žiada o riešenie tohto
problému. Poslankyňa RNDr. Monika Kopecká informuje prítomných, že v týchto dňoch bol
ukončený ROEP. Pozemky pod cintorínom budú riešené samostatne a následne bude
vyvolané rokovanie so všetkými vlastníkmi. Ďalej menovaný žiada o odpustenie platby dane
z nehnuteľnosti na rok 2012 ako kompenzáciu za užívanie jeho pozemku v priestoroch
cintorína. OZ konštatuje, že odpustenie dane alebo jej kompenzácia nie sú podľa zákona
možné, preto jeho žiadosť v tomto bode zamieta. Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby
menovanému bolo odpovedané tak, ako je horeuvedené. Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- žiadosť Štefan Hrašna, Drobná 13, Hrnčiarovce n/P – menovaný osobne informoval
prítomných poslancov OZ o svojom zámere prenajať svoj pozemok na Cíferskej ulici /pri
štadióne/, parc. č. 355/4 firme, ktorá by tu chcela vybudovať čerpaciu stanicu. OZ konštatuje,
že prezentovaný zámer nie je v rozpore s ÚP obce a nemá námietky na zriadenie čerpacej
stanici na predmetnom pozemku. Starosta obce dal hlasovať, z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- oznámenie Ing. Víta Bažányho – prenájom budovy bývaleho Bavexu – menovaný
oznamuje obci, že k 31.3.2012 firma Vossloh-Schwabe Deutchland GmbH končí prenájom
priestorov na adrese Sv. Martina 2, Hrnčiarovce n/P. Ing. Bažány žiada, aby obec prepísala na
seba odbery energií a následne s ním riešila ďalšie spoločné využívanie uvedených priestorov.
OZ skonštatovalo, že vzhľadom na to, že Ing. Bažány má uvedenú nehnuteľnosť v prenájme
do 30.04.2014, nesúhlasí s prepisom energií na obec a prípadné ďalšie podmienky prenájmu
medzi obcou a Ing. Bažánym, resp. predčasné ukončenie nájmu zo strany Ing. Bažányho bude
riešené na následných rokovaniach.
- bezdrôtový rozhlas – starosta obce informoval prítomných, že je tu taká možnosť zriadenia
bezdrôtového rozhlasu v obci. Cena projektu by bola cca od 2.200,- do 2.700,- €. Cena
jedného bytového rozhlasového prijímača cca od 60,-€ do 70,-€. Domácnosť, ktorá by mala
záujem o takýto spôsob poskytovania obecných informácií by si tento rozhlasový prijímač
musela zakúpiť. Bytový rozhlasový prijímač sa zapína automaticky tesne pred prichádzajúcim
hlásením a po ukončení hlásenia sa automaticky prepne do pohotovostného stavu a dá sa
naprogramovať tak, aby si pamätal všetky hlásenia za deň. OZ doporučuje urobiť prieskum
medzi občanmi formou letákov či by mali záujem o takýto spôsob poskytovania obecných
informácii.
- cena obedov – OZ sa na svojom zasadnutí opätovne zaoberalo otázkou stravovania
dôchodcov a bolo nútené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zrušiť dotáciu
z rozpočtu obce na stravovanie dôchodcov so zníženou mobilitou vo výške 0,68€/obed
s účinnosťou od 01.03.2012. Z toho vyplýva, že cena obedov všetkých dôchodcov bude 2,65€
za jeden obed. Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedené riešenie, z prítomných 8
poslancov bolo:
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Proti: 2

Zdržal sa: 0

- správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 – hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Nižnan
predniesol správu o kontrolnej činnosti HK obce Hrnčiarovce n/P za rok 2011 /viď. príloha/
a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 /viď. príloha/. OZ berie na vedomie uvedenú
správu o kontrolnej činnosti za rok 2011 a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012.
- správa komisie ŽP a pozemkové úpravy – poslankyňa RNDr. Monika Kopecká
informovala o zasadnutí komisie pre ŽP a pozemkové úpravy zo dňa 10.02.2012, kde riešili
otázky týkajúce sa ROEPu, nepovolené skládky odpadu na Ronavskej ceste a opätovne
žiadajú o osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu alebo Zákaz státia v tejto lokalite. Komisia
sa na svojom zasadnutí zaoberala na podnet občana Horvátha Ľudovíta aj výrubom brezy na
cintoríne. Výrub brezy na cintoríne bol povolený v novembri 2011. Výrub sa mal uskutočniť
v čase vegetačného kľudu to znamená do 01.04.2012, čo sa aj uskutočnilo. Za predmetnú
brezu bude uskutočnená náhradná výsadba dreviny v období do 1 roka od nadobudnutia
platnosti rozhodnutia o výrube dreviny, o čom boli prítomní informovaní, ako aj osobne
občan Horváth Ľudovít.
5/ Diskusia:
- občan Ing. Štefan Hrašna – žiada o aktualizovanie internetovej stránky obce,
o doplnenie rubriky hlásenie miestneho rozhlasu, aktuality obce.
- poslanec František Maár žiada o doplnenie zmlúv a faktúr na internetovú stránku obce
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
15.2.2012:
a/ berie na vedomie:
- informáciu o financovaní projektu „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P“
- správu o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2011
- plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
- správu o činnosti komisie ŽP a pozemkové úpravy
b/ schvaľuje:
4/12 - VZN o vylepovaní volebných plagátov
5/12 - odpustenie poplatkov za smeti na rok 2012 tým občanom, ako je uvedené v textovej
časti
6/12 - zámer zriadenie čerpacej stanici na parc. č. 355/4 /Cíferská ul./
7/12 - cenu obedov stravníkov /dôchodcov/ tak, ako je uvedené v textovej časti
c/ ukladá:
8/12 - OcÚ zaslať list stavebníkom na Športovej ulici, tak ako je uvedené v textovej časti
9/12 - OcÚ zaslať list na Obvodný úrad dopravy Trnava, kde budeme žiadať o osadenie
dopravnej značky „Zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel nad 12 ton“ od kruhovej
križovatky z výjazdu z diaľnice smer na Hrnčiarovce
10/12 - OcÚ zaslať list na Okresný dopravný inšpektorát v Trnave o častejšie kontroly plnenia
dopravného značenia na Cíferskej ulici
11/12 - vyvolať rokovanie s Ing. Bažánym, kde by sa riešili podmienky ukončenia nájomnej
zmluvy pred uplynutím doby nájmu
12/12 - urobiť prieskum medzi občanmi obce – bezdrôtový rozhlas
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13/12 - žiadosť Mareka Horvátha, Facková 15, Hrnčiarovce n/P – odpredaj časti verejného
priestranstva
14/12 - žiadosť Jozefa Šturdíka, Vl. Clementisa 30, Trnava – odpustenie platby dane
z nehnuteľnosti na rok 2012

Zápisnicu overili: Ing. Terézia Račková

