ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade Hrnčiarovce n/P
konaného dňa 29.05.2013
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Kopecká Monika, Ing. Moncman Mikuláš
Overovatelia: Mgr. Čiefová Monika, Ing. Mrva Rastislav
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Pozemky pod cintorínom
2/ Predĺženie nájomnej zmluvy Mlynárska 18 – Marková Zuzana
3/ Rôzne:
a/ odkúpenie obec. pozemkov – Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava
b/ obecná knižnica
c/ kotol – športová hala
d/ obecné komisie pri OcÚ Hrnčiarovce n/P - zmeny
e/ investičné akcie – informácia
f/ parkovisko pred KD
g/ obecný guláš
Otvorenie – starosta obce privítal prítomných poslancov na zasadnutí OZ skonštatoval, že z 9
poslancov je prítomných 6 poslancov, a že OZ je uznášianaschopné. Neprítomní poslanci:
Ing. Hrašna Štefan, Púchla Bibiána, Mgr. Tomek Miloš. Starosta obce predniesol program,
ktorý OZ jednomyselne schválilo.
1/ Pozemky pod cintorínom – starosta obce v spolupráci s poslankyňou RNDr. Kopeckou
Monikou pripravili zoznam pozemkov pod cintorínom, ktoré treba vlastnícky vysporiadaťodkúpiť od občanov. Jedná sa o pozemky parc. č. 323 – 330, 417/76 – 417/81 spolu o výmere
2978 m2. Znaleckým posudkom č. 86/2013 zo dňa 27.05.2013 boli tieto pozemky ohodnotené
na sumu 14.400,-€. OZ po oboznámení sa s danými skutočnosťami a podľa článku 3, bod 3.1,
písm. a/ VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce
schvaľuje kúpu predmetných pozemkov na základe znaleckého posudku č. 86/2013. Starosta
obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2/ Predĺženie nájomnej zmluvy Mlynárska 18, Hrnčiarovce n/P – Marková Zuzana
Nájomníčka Marková Zuzana, Mlynárska 18, Hrnčiarovce n/P žiada OZ o predĺženie
nájomnej zmluvy na 2-izbový nájomný byt na obdobie 3 rokov. Po prehodnotení žiadosti
a priložených príslušných dokladov, OZ skonštatovalo, že menovaná spĺňa podmienky na
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na obdobie 3 rokov, t.j. do 30.06.2016.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie predĺženia predmetnej nájomnej zmluvy:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Rôzne:
a/ odkúpenie obec. pozemkov – Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, Trnava
Obchodná spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, Trnava žiada OZ
o vysporiadanie pozemku – parcela č. 2076 o výmere 777 m2, ktorú dlhodobo užíva a je vo

-2vlastníctve obce Hrnčiarovce n/P, za uvedený pozemok ponúka cenu 30,- €/m2. OZ po
podrobnom oboznámení sa so žiadosťou schvaľuje zámer odpredať obchodnej spoločnosti
Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, Trnava parcelu č. 2076 o výmere 777 m2 pri
dodržaní podmienok odpredaja podľa platného VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných
prevodoch a nakladaní s majetkom obce.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ obecná knižnica
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hrnčiarovciach n/P žiada OZ o uvoľnenie priestoru, v ktorom sa
nachádza obecná knižnica. Poslanci OZ žiadajú pripraviť do najbližšieho zasadnutia OZ
štruktúru návštevníkov, celkovú návštevnosť knižnice, demografický vývoj od roku 2007
a vykonať návštevu školy za účelom obhliadky priestorov a týmto poveruje komisiu
v zložení: Ing. Kráľovič /starosta obce/, Mgr. Hrušovská /riaditeľka ZŠ/, poslanci – Mgr.
Kátlovská, Mgr. Tomek.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie komisie v zložení ako je horeuvedené:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c/ kotol – športová hala
Starosta obce informoval prítomných o havarijnom stave kotla v športovej hale a jeho nutnosti
výmeny. Výmenu je potrebné urobiť v tomto období, kým sa začne vykurovacie obdobie.
Starosta dal vypracovať rozpočet nákladov na výmenu kotla, ktoré predstavujú finančnú
čiastku 5.796,40 €. OZ po oboznámení sa so všetkými skutočnosťami skonštatovalo, že je
potrebné urobiť výmenu kotla v športovej hale. OZ schvaľuje vyčleniť finančnú čiastku
5.796,40 € z rezervného fondu na výmenu kotla v športovej hale.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po tomto bode rokovania prišiel poslanec Ing. Hrašna Štefan, ktorý sa zúčastní ďalšieho
rokovania OZ a z toho dôvodu sa zvýšil počet prítomných poslancov na 7.
d/ obecné komisie pri OcÚ Hrnčiarovce n/P – zmeny
Z dôvodu zvolenia nového poslanca OZ Ing. Hrašnu Štefana, poslanci OZ navrhujú tieto
zmeny v zložení týchto komisií, a to:
- do pôvodnej stavebnej komisie navrhujeme za člena stavebnej komisie Ing. Hrašna
Štefana
- poriadková komisia – navrhujeme za predsedu komisie: Mgr. Tomeka Miloša
za členov: Škorec Martin, Marko Roman
Starosta obce dal hlasovať, kto je za navrhované zmeny v zložení uvedených komisií:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e/ investičné akcie – informácia
Starosta obce informoval prítomných o pripravovaných investičných akciách v obci
v najbližšom období a to:
- plot cintorína v hodnote cca 2.976,- € + štrk, s prácami by sa malo začať od 1.7.2013

-3- rekonštrukciu MK Drobná ul. verejné obstarávanie vyhrala firma CS, s.r.o. Trnava.
S prácami by mala začať od 24.06.2013 a hodnota diela predstavuje čiastku 96.373,- €
- rekonštrukcia MK Mlynárska a Alejová ulica – čakáme na ponuky
OZ berie na vedomie pripravované investičné akcie, ako aj ich realizáciu.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f/ parkovisko pred KD
Starosta obce navrhol OZ na zváženie dočasné riešenie – spevnenie parkoviska pred KD,
pričom finančné náklady by boli cca 10.037,- €. OZ po zvážení skutočnosti, že uvedená
investičná akcia by nebola v súlade s projektovou dokumentáciou parkoviska, ktorú máme
pripravenú, OZ zamieta takéto riešenie. Výstavba parkoviska pred KD sa uskutoční podľa
existujúcej projektovej dokumentácie a presúva sa do budúcna.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za spevnenie parkoviska pred KD za podmienok, ako bolo
uvedené:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 0
Proti: 7 poslancov
Zdržal sa: 0
Návrh bol zamietnutý.
g/ obecný guláš
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 8.6.2013 pred KD sa uskutoční tradičné varenie
obecného gulášu, na ktorý všetkých prítomných srdečne pozýva. Gulášu sa zúčastní 10 tímov.
O dobrú náladu sa postará dychový súbor Hrnčarovani, hudobná skupina Bino, spevácky
súbor seniorov z Hrnčiaroviec.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
29.05.2013 prijalo tieto uznesenia:
31/13 - schvaľuje podľa článku 3, bod 3.1, písm. a/ VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných
prevodoch a nakladaní s majetkom obce odkúpenie pozemkov parc. č. 323 – 330, 417/76 –
417/81 na základe znaleckého posudku č. 86/2013.
32/13 - schvaľuje predĺženie platnosti nájomnej zmluvy Markovej Zuzane, Mlynárska 18,
Hrnčiarovce n/P na obdobie 3 rokov, t.j. do 30.06.2016.
33/13 - schvaľuje zámer odpredať obchodnej spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s.,
Strojárenská 1, Trnava parcelu č. 2076 o výmere 777 m2 pri dodržaní podmienok odpredaja
podľa platného VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom
obce.
34/13 – schvaľuje komisiu v zložení: Ing. Kráľovič /starosta obce/, Mgr. Hrušovská
/riaditeľka ZŠ/, poslanci – Mgr. Kátlovská, Mgr. Tomek – za účelom oprávnenosti
požiadavky riaditeľstva ZŠ - obecná knižnica.
35/13 - schvaľuje vyčleniť finančnú čiastku 5.796,40 € z rezervného fondu na výmenu kotla
v športovej hale.

-436/13 schvaľuje zmeny v zložení obecných komisií pracujúcich pri OcÚ tak, ako je
uvedené v textovej časti.
37/13 - berie na vedomie pripravované investičné akcie, ako aj ich realizáciu, ako je uvedené
v textovej časti.
38/13 - zamieta spevnenie parkoviska pred KD za podmienok, ako bolo uvedené v textovej
časti

Zápisnicu overili: Mgr. Čiefová Monika

Ing. Mrva Rastislav

Schválil: Ing. Kráľovič Jaroslav
starosta obce

