ZÁPI S NI CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade Hrnčiarovce n/P,
konaného dňa 10.04.2013
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Bibiána Púchla, Ing. Mikuláš Moncman
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Kontrola uznesení
2/ Zvolenie mandátovej komisie
3/ Zloženie sľubu poslanca OZ
4/ Úprava rozpočtu
5/ Rôzne:
– žiadosť o úpravu tenisových kurtov
– žiadosť ŠK RAPID
– prerokovanie zámeru IBV – smer Zeleneč
– vyjadrenie sa k IBV – Cíferská ul.
– informácia o otváraní obálok VO – Drobná ul.
– informácia o kultúrnych akciách v obci
6/ Diskusia
Otvorenie - starosta obce privítal prítomných občanov na verejnom zasadnutí OZ, overil skutočnosť,
že OZ je uznášianaschopné, prítomní boli 6 poslanci. Neprítomné boli poslankyne Ing. Terézia
Račková a Mgr. Elena Kátlovská. Starosta obce predniesol program, ktorý OZ jednomyselne
schválilo.
1/ Kontrola uznesení :
uznesenia č. 4/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 12/13, 13/13, 14/13, 15/13, 16/13, 17/13,
18/13, 20/13 - splnené
uznesenie č. 19/13 sa plní
2/ Zvolenie mandátovej komisie
Starosta obce navrhuje mandátovú komisiu v zložení: RNDr. Monika Kopecká, Ing. Rastislav Mrva,
Mgr. Miloš Tomek. Starosta obce dal hlasovať, kto je za takéto zloženie mandátovej komisie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mandátová komisia, podľa výsledkov z volieb do orgánov samosprávy zo dňa 27.11.2010 v obci
Hrnčiarovce nad Parnou, overuje, že nastupujúcim náhradníkom na uprázdnený mandát poslanca
obecného zastupiteľstva Františka Maára je Ing. Štefan Hrašna, ktorý vo voľbách získal 274 hlasov.
Starosta obce odovzdal osvedčenie, kde obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou podľa §
51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov osvedčuje, že náhradník vo volebnom obvode č. 1 Hrnčiarovce nad Parnou, Ing. Štefan
Hrašna, nar. 23.04.1961, bytom Drobná 13, Hrnčiarovce nad Parnou sa stal dňom 10.04.2013
poslancom obecného zastupiteľstva v Hrnčiarovciach nad Parnou.
Potom Ing. Štefan Hrašna, nar. 23.04.1961, čestne prehlásil, že nevykonáva funkciu, ktorá je
nezlúčiteľná s funkciou poslanca OZ, podľa § 11, ods. 2, písm. a/ až d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Funkcia poslanca je nezlúčiteľná s funkciou:
a/ starostu,
b/ zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
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c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v
ktorej bol zvolený,
d/ podľa osobitného zákona
3/ Zloženie sľubu poslanca OZ
Starosta obce vyzval Ing. Štefana Hrašnu, aby zložil poslanecký sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“
V Hrnčiarovciach nad Parnou, dňa 10.04.2013
a sľub následne potvrdil svojim podpisom.
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou berie na vedomie:
a/ informáciu mandátovej komisie o splnení všetkých zákonných podmienok pre nástup náhradníka
Ing. Štefana Hrašnu
b/ že Ing. Štefan Hrašna zložil zákonom predpísaný sľub a tak naplnil zákonné podmienky pre výkon
funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v Hrnčiarovciach nad Parnou.
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 6 poslancov a vyzval Ing. Štefana
Hrašnu, aby sa zúčastnil ďalšieho hlasovania.
4/ Úprava rozpočtu
Starosta obce informoval prítomných, že projekt podaný na rekonštrukciu kultúrneho domu nebol
úspešný a z toho dôvodu zarozpočtované finančné prostriedky na tento účel vo výške 75.600,- €
môžeme využiť na zveľadenie obce. Na predrokovaní poslanci OZ navrhovali použiť predmetné
finančné prostriedky na:
– oprava MK Alejová ul. - cca 20.000,- €
– oprava časti MK Mlynárska ul. - ca 20.600,- €
– Športová ulica, materiál na kanalizáciu a vodovod cca 14.500,- €
– MK Drobná ul. aj druhá časť v celkovej hodnote cca 107.000,- €
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Rôzne:
- žiadosť o úpravu tenisových kurtov – p. Delinčák Ľuboš, Farská 18, Hrnčiarovce n/P, ako zástupca
skupiny hráčov hokejbalu, žiada obecný úrad o poskytnutie materiálnej pomoci pri úprave časti
tenisových kurtov v areáli ZŠ Hrnčiarovce na hokejbalové ihrisko. Poslanci OZ po oboznámení sa s
predmetnou žiadosťou navrhujú stretnutie s p. Delinčákom z dôvodu, že v žiadosti nie je konkrétne
uvedené, o ktorú časť tenisových kurtov by sa jednalo a ani aké finančné prostriedky by to stálo.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za odročenie uvedenej žiadosti:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predmetný bod rokovania bol odročený.
-žiadosť ŠK RAPID - zástupca Športového klubu RAPID predniesli OZ návrh, aby sa obec stala
riadnym členom občianskeho združenia, pomohlo by im to pri podávaní žiadostí o granty na podporu
športovej činnosti a zabezpečila by sa tým určitá stabilita združenia, pretože stále sa menia členovia
výboru. Medzi prítomnými poslancami sa rozprúdila živá diskusia – poslanec Mgr. Tomek Miloš
vysvetlil prítomným ako združenie funguje, a že by to bolo na príťaž obce vstúpiť do
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občianskeho združenia. Poslanec Ing. Hrašna Štefan by bol za vstup obce za člena združenia, aspoň
by boli kontrolované financie združenia. Poslanec Ing. Moncman Mikuláš navrhuje, aby sa najprv
OZ oboznámilo so stanovami združenia a taký názor zdieľa aj poslanec Ing. Mrva Rastislav.
Poslankyňa RNDr. Kopecká Monika informovala, že objekt na športovom areály musí byť využívaní
na športové účely do 31.12.2013 , po tomto termíne obec má záujem objekt prenajať a nový nájomca
môže tento objekt využívať na iné účely. PhDr. Tomly Bystrík, zástupca ŠK RAPIDu informoval, že
aj ich združenie sa zaoberá touto otázkou, majú nejakú predstavu a do konca júna 2013 by oboznámili
OZ so svojím zámerom. Poslanci OZ z toho dôvodu navrhujú predmetný bod rokovania odročiť.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predmetný bod rokovania bol odročený.
- prerokovanie zámeru IBV – smer Zeleneč – spoločnosť RANGE Real, Bratislavská 36, Trnava má
zámer v extraviláne obce uskutočniť individuálnu bytovú výstavbu. Jedná sa o parcely registra „E“ 480,481,482,483,486,487,488,489,498,499 a parcely registra „C“ - 2056/5, 2056/6 – smer Zeleneč.
Územný plán obce v tejto lokalite IBV rieši asi do polovice predmetných pozemkov. Investor žiada
o zmenu ÚP a náklady s tým súvisiaci uhradí. Po zvážení všetkých skutočností OZ nesúhlasí so
zmenou ÚP v takej podobe ako navrhuje spoločnosť RANGE Real, ale navrhujeme im riešiť IBV v
zmysle plôch určených na výstavbu podľa platného územného plánu obce. OZ navrhuje s predmetnou
spoločnosťou vyvolať rokovanie. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predmetný bod rokovania bol odročený.
- vyjadrenie sa k IBV – Cíferská ul. - p. Mihok Alexander, Narcisová 10, Trnava žiada OZ o
vyjadrenie sa k výstavbe na parc. č. 1462/1, 1462/3 – Cíferská ul. Menovaný má zámer uskutočniť
na predmetných pozemkoch výstavbu 5 dvojpodlažných rodinných domov. OZ po oboznámení sa s
predmetným návrhom v takej podobe, ako bol navrhnutý ho zamieta z dôvodu, že geometrický plán
nie je aktuálny, nie je doriešený prejazd cez pozemky, parkovanie, súhlas susedov. Starosta obce dal
hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predmetný bod rokovania bol zamietnutý.
- otváranie obálok VO – Drobná ul. - starosta obce informoval prítomných, že dňa 12.04.2013
o 11.00 hod. sa uskutoční otváranie obálok – verejné obstarávanie, rekonštrukcia MK Drobná ul.
Na otváraní obálok sa zúčastní: Ing. Kráľovič Jaroslav /starosta obce/, Ing. Mrva Rastislav /predseda
stavebnej komisie/ a Ing. Hrašna Štefan /poslanec/.
- kultúrne akcie : 30.04.2013 stavanie mája, 07.05.2013 kladenie vencov, 12.05.2013 o 15.00 hod.
Deň matiek, 08.06.2013 obecný guláš.
- usporiadanie problematických parciel v priestoroch cintorína – poslankyňa RNDr. Kopecká Monika
informovala prítomných, že časť pozemkov /parc. č. 342/ na cintoríne vlastní cirkev a obec vlastní
priľahlé pozemky k farským stavbám /časť fary, farská predzáhradka, pozemky pred farskou
záhradou/, parc. č. 1254, 987, 990. Menovaná navrhuje vyvolať rokovanie medzi cirkvou a obcou o
vzájomnej zámene predmetných pozemkov. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6/ Diskusia:
- Ing. Hrašna Štefan ako novozvolený poslanec žiada OZ o zmenu rajonizácie ulíc a to, aby mu bola
pridelená Drobná ul., na ktorej býva a odobratá Cíferská ul., ostatné ulice preberá po poslancovi
Maárovi Františkovi. Cíferskú ulica prevezme Ing. Mrva. Po prevedení týchto zmien bude mať Ing.
Hrašna Štefan pridelené nasledovné ulice: Drobná, Voderadská, Fr. Hečku. Starosta obce dal hlasovať,
kto je daný návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej poslanec Ing. Hrašna Štefan navrhuje, že by rád pracoval ako člen stavebnej komisie, tým by
nebol obsadený post predsedu poriadkovej komisie, ktorý dotiaľ vykonával poslanec Maár František.
OZ navrhuje, aby zmeny a zaradenie do jednotlivých komisií sa pripravili do najbližšieho zasadnutia
OZ. Starosta obce dal hlasovať, kto je daný návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 4 poslanci
Proti: 2
Zdržal sa: 1 – Ing. Moncman
Poslanec Ing. Hrašna Štefan žiada, aby hlavnému kontrolórovi bolo uložené previesť kontrolu
odpredaja obecných pozemkov za roky 2012, 2013. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- poslankyňa RNDr. Kopecká Monika – informovala prítomných, že na obec prišiel list ohľadne
výrubu brezy, ktorý bol prevedený na cintoríne a náhradnej výsadby za túto drevinu – náhradná
výsadba bola uskutočnená v apríli r. 2012
- občianka Pilátová Daniela sa sťažovala na nedostatky v doprave a či by sa nedala obnoviť MHD.
- občianka Palkovičová Mária navrhuje, že je potrebné opraviť chodník vedúci od mosta do Trnavy
v časti po závod John Manville /Skloplast/ - uvedenú investíciu nemáme v rozpočte, preto treba podať
návrh zapracovať ju do rozpočtu na rok 2014, treba tak urobiť do októbra 2013.
- občan Cíferský Tibor – je nespokojný s písomnou odpoveďou stavebnej komisie, že si má chodník
na verejnom priestranstve pred svojim RD opraviť na vlastné náklady
- občan Královič Jozef – prečo nie sú všetky body programu verejné ? OZ má právo niektoré body
rokovania prerokovávať aj na neverejnej časti zasadnutia, ale všetky body rokovania sú následne
zverejnené v zápisniciach OZ na internete
- občianka Palkovičová Mária – čo sa mieni urobiť s dopravou v obci ? Treba písomne zaslať
pripomienky na Obecný úrad do 1. októbra 2013
- občan Žák Timotej – opätovne upozorňuje na potrebu opraviť MK /poklop/ na Farskej ulici, orez
stromov na Farskej ulici a potrebu dobudovať chodník na Cintorínskej ulici.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa 10.04.2013
prijalo tieto uznesenia:
21/13 - schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: RNDr. Monika Kopecká, Ing. Rastislav Mrva, Mgr.
Miloš Tomek
22/13 - berie na vedomie:
a/ informáciu mandátovej komisie o splnení všetkých zákonných podmienok pre nástup náhradníka
Ing. Štefana Hrašnu
b/ že Ing. Štefan Hrašna zložil zákonom predpísaný sľub a tak naplnil zákonné podmienky pre výkon
funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v Hrnčiarovciach nad Parnou
23/13 – schvaľuje úpravu rozpočtu ako je uvedené v textovej časti
24/13 - berie na vedomie, že otvárania obálok - verejné obstarávanie Drobná ul. sa zúčastnia: Ing.
Kráľovič Jaroslav /starosta obce/, Ing. Mrva Rastislav /predseda stavebnej komisie/ a Ing. Hrašna
Štefan /poslanec/
25/13 – schvaľuje, že Ing. Hrašna Štefan bude mať pridelené tieto ulice: Drobná, Voderadská, Fr.
Hečku
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26/13 – ukladá zrealizovať stretnutie s p. Delinčákom Ľubošom zástupcom skupiny hráčov hokejbalu
27/13 - ukladá vyvolať rokovanie so spoločnosťou RANGE Real, Bratislavská 36, Trnava
28/13 – ukladá vyvolať rokovanie medzi cirkvou a obcou o vzájomnej zámene pozemkov ako je
uvedené v textovej časti
29/13 – ukladá pripraviť do najbližšieho zasadnutia OZ zmeny a zaradenie do jednotlivých komisií
30/13 – ukladá hlavnému kontrolórovi obce previesť kontrolu odpredaja obecných pozemkov za roky
2012, 2013
odročuje:
- žiadosť o úpravu tenisových kurtov
- žiadosť ŠK RAPIDu
- žiadosť prerokovanie zámeru IBV – smer Zeleneč
zamieta:
- žiadosť Mihoka Alexandra, Narcisová 10, Trnava uskutočniť IBV na Cíferskej ulici

Zápisnicu overili: Bibiána Púchla

Ing. Mikuláš Moncman

Schválil: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

