ZÁPI SNI CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade Hrnčiarovce n/P
konaného dňa 19.06.2013
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Mgr. Čiefová Monika, Púchla Bibiána
Overovatelia: Mgr. Kátlovská Elena, Mgr. Tomek Miloš
Zapisovateľ: Tomeková Jarmila
Program:
1/ Kontrola uznesení
2/ Záverečný účet za rok 2012
3/ Správa HK k záverečnému účtu za rok 2012
4/ Správa komisie - obecná knižnica
5/ Rôzne:
a/ žiadosť občanov o zmenu ÚP – IBV – smer Zeleneč
b/ žiadosť o splátkový kalendár – p. Trnková
c/ správa kontrolóra o vykonanej kontrole predaja obec. pozemkov za roky 2012, 2013
d/ plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
e/ správy komisií
f/ žiadosť obyvateľov ulice J. Alexyho
g/ informácie o investiačných akciách
h/ žiadosti o odpustenie poplatkov za smeti na rok 2013
6/ Diskusia
Otvorenie – starosta obce Ing. Kráľovič privítal prítomných občanov na verejnom zasadnutí
OZ, overil skutočnosť, že OZ je uznášaniaschopné, prítomní 7 poslanci, neprítomní poslanci
RNDr. Kopecká Monika a Ing. Hrašna Štefan. Starosta obce predniesol program, ktorý OZ
jednomyselne schválilo.
1/ Kontrola uznesení:
uznesenia č. 32/13, 34/13, 35/13, 36/13, 38/13 - splnené
uznesenia č. 31/13, 33/13, 37/13 – plnia sa
2/ Záverečný účet za rok 2012 predniesla ekonómka obce.
Bežné príjmy
930.118,- €
Bežné výdavky
376.858,- €
Kapitálové príjmy 405.479,- €
Kapitálové výdavky 481.641,- €
Príj. finan. operácie 47.468,- €
Výd. fin. operácie
65.634,- €
Príjmy ZŠ
6.500,- €
Výdavky ZŠ
431.179,- €
Príjmy celkom:
1.389.565,- €
Výdavky celkom: 1.355.312,- €
Výsledok hospodárenia za rok 2012 bol prebytok 34.253,- €, z toho prídel do rezervného
fondu podľa § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 tvorí 10% t.j. 3.425,- €. Zbytok zostáva na
peňažnom fonde.
3/ Správa HK k záverečnému účtu za rok 2012
Po prednesení záverečného účtu za rok 2012 hlavný kontrolór obce Ing. Nižnan Stanislav
skonštatoval, že záverečný účet obce Hrnčiarovce n/P za rok 2012 je spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
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Hrnčiarovce nad Parnou za rok 2012 s výrokom: Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad. Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby záverečný účet obce za rok 2012 bol schválený
v tomto znení:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4/ Správa komisie - obecná knižnica
Poslankyňa Mgr. Kátlovská Elena podala správu za komisiu, ktorá bola zriadená za účelom
požiadavky riaditeľky ZŠ presťahovať obecnú knižnicu, aby sa uvoľnil priestor pre zriadenie
samostatnej triedy pre školský klub. Obhliadka priestorov ZŠ s MŠ v Hrnčiarovciach n/P
členmi komisie bola uskutočnená dňa 04.06.2013. Komisia na základe zistených skutočností
/demografický vývoj v obci, návštevnosť knižnice a priestorové kapacity školy/ odporúča
zachovať obecnú knižnicu v priestoroch ZŠ s MŠ v Hrnčiarovciach n/P a oddelenie školského
klubu zriadiť v triede I. stupňa.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za zachovanie obecnej knižnice v pôvodných priestoroch:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Rôzne:
a/ žiadosť občanov o zmenu ÚPN – IBV – smer Zeleneč – na obecný úrad opätovne prišla
žiadosť o zmenu ÚPN za účelom uskutočniť individuálnu bytovú výstavbu v extraviláne obce
– smer Zeleneč, na parc. 480, 481, 482, 483, 486, 487, 488, 489, 498, 499, 2056 /5, 2056/6.
Žiadosťou sa zaoberala komisia pre životné prostredie a pozemkové úpravy, ktorá odporúča
žiadateľom, resp. investorovi nechať vypracovať „prvotnú /overovaciu/ urbanistickú štúdiu“ u
autorky územného plánu obce Hrnčiarovce n/P Ing. Arch. Evy Krúpovej, žiadatelia budú
upozornení na všetky náležitosti potrebné na schválenie prípadnej zmeny ÚPN, predmetná
štúdia bude celkovo urbanisticky riešiť dotknuté územie. Po predložení takejto štúdie sa bude
OZ zaoberať možnosťou zmeny ÚPN. Na základe stanoviska komisie pre ŽP a pozemkové
úpravy odporúčame žiadateľom overiť si možnosť majetkového vysporiadania dotknutých
pozemkov, nakoľko na niektorých je správa Slov. pozemkové fondu a je otázny predaj takýchto
pozemkov v extraviláne. Starosta obce dal hlasovať, kto je za to, aby žiadateľom bolo
odpovedané v takomto znení:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ žiadosť o splátkový kalendár – Detské centrum Filly, Hrnčiarovce n/P, p. Denisa Trnková
žiada OZ o možnosť postupného splácania pohľadávky nájomného vo výške 2.000,- €,
splatného v mesiaci jún 2013. Navrhuje splátkový kalendár a to: jún 2013 – 350,- €, júl, august,
september, október, november 2013 po čiastkach – 330,- €, spolu: 2.000,- €. OZ po zvážení
predmetnej žiadosti schvaľuje návrh splátkového kalendára. Starosta obce dal hlasovať, kto je
za:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c/ správa kontrolóra o vykonanej kontrole predaja obec. pozemkov za roky 2012, 2013
Hlavný kontrolór obce bol na zasadnutí OZ dňa 10.04.2013 poverený uznesením č. 30/13
previesť kontrolu odpredaja obecných pozemkov za roky 2012, 2013. OZ berie na vedomie
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/viď. príloha/. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d/ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013 – predniesol
prítomným hlavný kontrolór obce Ing. Nižnan Stanislav /viď. príloha/. OZ berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013. Starosta obce dal
hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e/ správy komisií – predsedovia jednotlivých komisií pracujúcich pri OcÚ v Hrnčiarovciach
predložili správy o svojej činnosti za obdobie II. štvrťroka 2013. OZ berie na vedomie správy
jednotlivých komisií. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f/ žiadosť obyvateľov ulice J. Alexyho – opätovne bola podaná žiadosť obyvateľov ulice J.
Alexyho na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Vzhľadom k tomu, že pozemok pod MK je
vo vlastníctve niektorých obyvateľov predmetnej ulice, starosta obce poveril komisiu pre
životné prostredie a pozemkové úpravy, aby zistila vlastníkov pozemku pod cestou, ktorých
OcÚ vyzve na ďalšie rokovanie ohľadom vlastníckeho vysporiadania. Starosta obce dal
hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
g/ informácie o investiačných akciách – starosta obce informoval prítomných, že
rekonštrukcia MK Drobná ulica by sa mala začať 22.07.2013 a do konca augusta 2013 by mala
byť dokončená. Výstavba časti cintorínskeho plotu by sa mala realizovať v mesiaci júl 2013.
Finančná komisia po preverení stavov účtov a celkovej finančnej situácie, dala návrh OZ
uskutočniť výstavbu parkoviska pred KD. OZ poveruje starostu obce, aby vyhlásil výberové
konanie na predmetnú investičnú akciu. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
h/ žiadosti o odpustenie poplatkov za smeti na rok 2013
Jedná sa o týchto občanov: Šturdík Jozef, Clementisa 30, Trnava, Forner Vít, Clementisa 30,
Trnava, Jariabka Ivan, Sv. Martina 118, Podsedníková Ľubica, Bajkalská 2, Rumpelová Daniela,
Nová 15, Hrašnová Doris, Bučianska 6, Trnava, Šilhár Bohuslav, G. Goliána 61, Trnava,
Kupkovič Bohumil, Bučany 270, Grznár Jozef, nová 1, Jakabovičová Irena, Ľ. Podjavorinskej
16, Trnava, Ščevíkolvá Anna, Cíferská 31, Cíferská Viera, Cíferská 18, Masár Jozef, Fr. Hečku
25, Novanský Stanislav, Sv.Martina 92, Masárová Antónia, Sv. Martina 48, Biháry Ľudovít,
Kostolná 5, Treacy Mária, Fr. Hečku 32, Rumanovičová Mária, Fr. Hečku 27, Pompa Štefan,
Vinohradnícka 12, Sedlák Oskar, J. Alexyho10, Tuhá Mária, Bratislava, Rezbáriková Michaela,
Cintorínska 88, Zolvík Eduard, Saleziánska 38, Trnava, Kollarovič Anton, Lávková 1,
Hrnčiarovce n/P.
OZ skonštatovalo, že žiadosti sú opodstatnené a schvaľuje odpustenie poplatkov za smeti na
rok 2013 uvedeným občanom. Starosta obce dal hlasovať:

-4Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/ Diskusia:
- starosta obce informoval prítomných, že z dôvodu zavedenia nového počítačového
programu, tento rok výber daní v našej obci sa uskutoční až v druhej polovici mesiaca
júl 2013
- občan Královič Jozef – navrhuje, aby sa urobil chodník na Cintorínskej ulici, ktorý by
bol pre občanov potrebnejší ako parkovisko pri KD
- občan Cíferský Tibor – je nespokojný s odpoveďou – riešenie situácie pred jeho RD.
Starosta obce ubezpečil p. Cíferského, že mu bude odpovedané na jeho list, kde budeme
opätovne riešiť jeho problém
- občan Žák Timotej – upozorňuje na zlý stav domu smútku – navrhuje zapracovať do
rozpočtu na rok 2014 jeho opravu. Ďalej upozorňuje na potrebu opravy výtlkov po celej
dedine – starosta informoval prítomných, že výtlky sa opravujú priebežne
zamestnancami OcÚ.
- občan Horváth Ľudovít – upozornil, že na dome smútku tečie rína, treba ju vymeniť
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
19.06.2013 prijalo tieto uznesenia:
39/13 – schvaľuje záverečný účet obce Hrnčiarovce nad Parnou za rok 2012 s výrokom:
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Prídel do rezervného fondu podľa § 15 ods.
4 zákona č. 583/2004 tvorí 10% t.j. 3.425,- €.
40/13 - schvaľuje zachovať obecnú knižnicu v priestoroch ZŠ s MŠ v Hrnčiarovciach n/P
a oddelenie školského klubu zriadiť v triede I. stupňa
41/13 - odporúča žiadateľom, resp. investorovi nechať vypracovať „prvotnú /overovaciu/
urbanistickú štúdiu“ u autorky územného plánu obce Hrnčiarovce n/P Ing. Arch. Evy Krúpovej,
žiadatelia budú upozornení na všetky náležitosti potrebné na schválenie prípadnej zmeny ÚPN,
predmetná štúdia bude celkovo urbanisticky riešiť dotknuté územie. Po predložení takejto
štúdie sa bude OZ zaoberať možnosťou zmeny ÚPN
42/13 - schvaľuje splátkový kalendár nájomného a to: jún 2013 – 350,- €, júl, august,
september, október, november 2013 po čiastkach – 330,- €, spolu: 2.000,- € pre Detské
centrum Filly, Hrnčiarovce n/P - Denisa Trnková
43/13 - berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o predaji obecných pozemkov za
roky 2012, 2013 bez výhrad
44/13- berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2013
45/13 - berie na vedomie správy jednotlivých komisií
46/13 - ukladá komisie pre životné prostredie a pozemkové úpravy, aby zistila vlastníkov
pozemku pod MK na ulici J. Alexyho
47/13 - poveruje starostu obce, aby vyhlásil výberové konanie na výstavbu parkoviska pred
KD
48/13 - schvaľuje odpustenie poplatkov za smeti na rok 2013 občanom, ako je uvedené
v textovej časti
Zápisnicu overili: : Mgr. Kátlovská Elena
Mgr. Tomek Miloš
Schválil: Ing. Kráľovič Jaroslav
starosta obce

