ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom
úrade v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 19.09.2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Ing. Mikuláš Moncman, p. František Maár
Overovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD., Ing. Rastislav Mrva
Zapisovateľ: Ing. Jaroslav Kráľovič
Program:
1/ Mestská hromadná doprava
Otvorenie – starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných na mimoriadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, neprítomná je
poslankyňa Bibiána Púchla, z dôvodu PN.
1/ Mestská hromadná doprava
Na poslednom zasadnutí OZ dňa 05.09.2012 uznesením č. 54/12 bolo prijaté - pripraviť
anketové lístky o používaní autobusovej dopravy občanov obce Hrnčiarovce n/P. Do každého
rodinného domu v obci bol doručený anketový lístok a do 17. 09. 2012 mali možnosť občania
tieto anketové lístky odovzdať v miestnych obchodoch. Bolo vydaných 696 ks anketových
lístkov, vrátených 207 ks. Na jednotlivé otázky v ankete občania odpovedali nasledovne:
1/ Ako často využívate autobusovú dopravu do Trnavy?
- nikdy
13
- príležitostne
36
- raz za mesiac
5
- raz za týždeň
20
- trikrát za týždeň
39
- denne
101
- trikrát za mesiac
3
2/ Koľko obyvateľov Vašej domácnosti používa MHD?
čo je 19,76% z celkového počtu obyvateľov obce.

433

3/ Pri cestovaní do Trnavy využívate prevažne:
a/ MHD
98
b/ prímestskú dopravu
6
c/ kombináciu prímestskej dopravy a MHD
95
4/ Využívate vzhľadom na súčasný harmonogram MHD pri cestovaní výhodu
bezplatného cestovného lístka?
Áno
65
Nie
116
5/ Ak áno, akú odhadovanú ročnú úsporu cestovného /v EUR/ predstavuje pre Vašu
domácnosť výhoda prestupového lístka? /uveďte sumu, ktorú ušetríte v prípade, že
necestujete z Trnavy prímestským spojom/ - 5.342,- €

6/ Vaše ďalšie pripomienky, námety, postrehy – v anketových lístkoch boli viaceré
pripomienky. Najviac občanov žiadalo:
- zrušiť autobusové spoje do Nápravnovýchovného ústavu
- zabezpečiť aspoň jeden ranný spoj na Polikliniku
Obecné zastupiteľstvo po rozsiahlej diskusii skoncipovalo list adresovaný na Trnavský
samosprávny kraj o zriadenie linky prímestskej autobusovej dopravy. OZ hlasovalo:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom mimoriadnom
zasadnutí dňa 19.09.2012 prijalo uznesenie:
59/12 - poveruje starostu obce, aby podal žiadosť na Trnavský samosprávny kraj o zriadenie
linky prímestskej autobusovej dopravy
Zápisnicu overili: RNDr. Monika Kopecká, PhD.

Ing. Rastislav Mrva

