ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P,
konaného dňa 26.11.2014
Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD., Mgr. Monika Čiefová
Overovatelia: Mgr. Elena Kátlovská, Ing. Rastislav Mrva
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Rozpočet na rok 2015 – 2017
2/ Zásady hospodárenie s finančnými prostriedkami obce
3/ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce n/P
4/ VZN o dani z nehnuteľnosti
5/ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/ Príspevok pri narodení dieťaťa
7/ Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2005 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými, drobnými stavebnými
odpadmi, elektroodpadmi a o separovanom zbere
8/ Riešenie havarijného stavu obecnej budovy na ul. Sv. Martina 69 /Detské centrum Filly/
9/ Zníženie mesačnej zálohovej platby
10/ Predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov
11/ Odmeny poslancov OZ
12/ Prejednanie upozornenia prokurátora
13/ Správa kontrolóra obce z vykonanej kontroly
14/ Rôzne:
a/ žiadosť o dotáciu – dychový súbor
b/ žiadosť o dotáciu – ŠK RAPID
c/ havarijný stav ZŠ s MŠ
d/ odmeny zamestnancov vyplývajúcich z originálnych kompetencií obce
e/ kultúrne akcie
f/ pripomienky občanov
g/ vyrozumenie prokuratúra
Otvorenie – starosta obce privítal prítomných, overil skutočnosť, že OZ je uznášaniaschopné, z 9
poslancov boli prítomní 8 poslanci, neprítomný poslanec Mgr. Miloš Tomek. Starosta obce predniesol
návrh programu a dal možnosť zastupiteľstvu vyjadriť sa k programu. O slovo sa prihlásil poslanec Ing.
Štefan Hrašna, ktorý písomne odovzdal každému poslancovi protest /je súčasťou zápisnice/ proti
navrhovanému programu OZ a následne ho predniesol, kde žiadal, aby rozpočet, ako aj príslušné VZN
riešilo nové OZ. Na to reagovala poslankyňa Mgr. Čiefová, že je nemorálne, že poslanec Ing. Hrašna na
predrokovaní, ktoré bolo dve hodiny ani náznakom nedal najavo, že nesúhlasí s programom OZ.
Poslankyňa RNDr. Kopecká upozorňuje, že by bolo nezodpovedné, aby sa zodpovednosť za schválenie
rozpočtu na rok 2015, ako aj VZN preniesla na nové OZ, ktorého mnohí poslanci nemajú skúsenosti
s fungovaním samosprávy. Toto OZ sa podieľalo na príprave rozpočtu a VZN a toto OZ by ich malo aj
schváliť, takto to funguje v okolitých mestách a obciach a nie je dôvod, aby to bolo inak v našej obci.
Starosta obce zdôraznil, že schválenie rozpočtu je potrebné kvôli tomu, aby sa obec nedostala do
rozpočtového provizória, čo by značne obmedzilo vývoj obce v nasledujúcom období. V prípade
nesúhlasu nového zastupiteľstva s nejakou časťou rozpočtu, toto ho môže zmeniť rozpočtovým
opatrením.
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poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 – Ing. Hrašna
Zdržal sa: 0
1/ Rozpočet na rok 2015 – 2017
Rozpočet na rok 2015 predniesla ekonómka obce.
Bežné príjmy:
1 016 189,- €
Príjmové finančné operácie
300 000,- €
Príjmy ZŠ
9 000,- €
Príjmy spolu:
1 325 189,- €
Bežné výdavky
958 279,- €
Kapitálové výdavky
324 700,- €
Výdavkové finančné operácie
42 210,- €
Výdavky spolu:
1 325 189,- €
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.
Hlavný kontrolór obce Ing. Nižnan Stanislav predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015 a
k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015-2017. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky
2015-2017 a návrh rozpočtu obce na rok 2015 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
predpismi, podľa rozpočtovej klasifikácie, ako aj podľa predmetných zákonov o rozpočtových
pravidlách. Hlavný kontrolór obce odporúča OZ obce Hrnčiarovce n/P predložený návrh rozpočtu na
rok 2015 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2016-2017 zobrať na vedomie.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie rozpočtu na rok 20 15 v takom znení, ako bol
prednesený.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 – Ing. Hrašna
Zdržal sa: 0
2/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Vzhľadom k tomu, že nadobúda účinnosť zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 je
potrebné doplniť existujúce zásady o zmeny vyplývajúce z tohto zákona na podmienky našej obce. Ide
najmä o predkladanie a o zverejňovanie cez informačný systém RIS SAM. Poslanci sa mali možnosť
oboznámiť s predmetným materiálom. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 – Ing. Hrašna
Zdržal sa: 0
3/ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských zariadení so
sídlom na území obce Hrnčiarovce n/P
VZN bolo po dobu 15 dní zverejnené na pripomienkovanie na úradných tabuliach, aj internetovej
stránke obce. Nebola k nemu doručená žiadna pripomienka ani výhrada. Dotácia na rok 2015 na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ, školských zariadení je:
MŠ
1 475,- €
Školský klub
337,- €
Zariadenie škol. stravovania
297,- €
Centrum voľného času
60,- €
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie predmetného VZN.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Poslanci OZ sa mali možnosť oboznámiť s návrhom VZN o dani z nehnuteľnosti. VZN bolo po dobu 15
dní zverejnené na pripomienkovanie na úradných tabuliach, aj internetovej stránke obce. Starosta
obce dal hlasovať, kto je za schválenie predmetného VZN.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 – Ing. Hrašna
Zdržal sa: 0
5/ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
S predmetným materiálom sa poslanci oboznámili ešte pred rokovaním. VZN bolo riadne v 15-dňovej
lehote vyvesené na pripomienkovanie na úradných tabuliach, aj internetovej stránke obce. Starosta
obce dal hlasovať, kto je za schválenie predmetného VZN.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 – Ing. Hrašna
Zdržal sa: 0
6/ Príspevok pri narodení dieťaťa
Sociálna komisia navrhuje vyplatenie jednorazového príspevku vo výške 30,- € pri narodení dieťaťa
s trvalým pobytom v Hrnčiarovciach n/P s platnosťou od 01.01. 2015. Starosta obce dal hlasovať, kto
je za schválenie uvedeného návrhu.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7/ Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2005 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými, drobnými stavebnými
odpadmi, elektroodpadmi a o separovanom zbere
Dodatok k VZN bol po dobu 15 dní zverejnený na pripomienkovanie na úradných tabuliach, aj
internetovej stránke obce. Dodatkom č. 1 sa dopĺňa uvedené VZN č. 17/2005 ... v článku 3 o bod 10
a to:
Miesto na zber biologicky rozložiteľného odpadu a to výlučne haluzoviny obec určuje priestor na
Mlynárskej ulici medzi cestou a potokom, oproti bytovému domu Mlynárska 22 a oproti prečerpávacej
stanici ČOV. Starosta obce informoval prítomných, že uvedený priestor na zber haluzoviny je
vymedzený na tento účel dočasne, pokiaľ sa nenájde vhodnejšie miesto. Starosta obce dal hlasovať,
kto je za schválenie predmetného miesta na zber biologického rozložiteľného odpadu. Počet všetkých
poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 – Ing. Hrašna
Zdržal sa: 0
8/ Riešenie havarijného stavu obecnej budovy na ul. Sv. Martina 69 /Detské centrum Filly/
Starosta obce informoval prítomných, že na obecnej budove bývalej MŠ na ul. Sv. Marina 69, kde
momentálne sídli Detské centrum Filly sa vyskytli závady na dažďovej a splaškovej kanalizácii, čo znižuje
kvalitu prevádzky v tejto budove a čo uvádza túto budovu do havarijného stavu. Keďže sa jedná
o obecnú budovu a riešenie týchto závad nebolo predmetom rekonštrukcie, ktorú vykonával nájomca
budovy, je potrebné tieto závady odstrániť na náklady obce.
Predpokladaná výška nákladov by bola cca 6 700,- €. Poslanec Ing. Mrva, ako predseda stavebnej
komisie informoval, že je potrebné opravu splaškovej a dažďovej kanalizácie na predmetnej budove,
vzhľadom na havarijný stav budovy, čo najskôr previesť. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie
opravy splaškovej a dažďovej kanalizácie ako riešenie havarijného stavu v zmysle predloženej cenovej
ponuky vo výške 6 700,-€ na predmetnej obecnej budove, okrem dopojenia a predĺženia dažďových
zvodov, ktoré uhradí Detské centrum Filly.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 – Ing. Hrašna
Zdržal sa: 0
9/ Zníženie zálohovej mesačnej platby v zmluve o prenájme ubytovacej časti v budove ŠK RAPID
Nájomca ubytovacej časti v budove futbalového štadiónu Ľuboš Križan žiada o zníženie zálohových
mesačných platieb za spotrebované energie z pôvodných 500,- € na 300,- € mesačne. Ako dôvod
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nesúhlasí so znížením zálohovej mesačnej platby. Starosta dal hlasovať, kto je za zníženie zálohovej
platby.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
10/ Predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov /bytovka č. 1, Mlynárska 18/
Nájomcovia Pešková Katarína, Ing. Melicherová Jana, Pekar Marek, Hrašna Dušan, Bednár Rastislav
spĺňajú podmienky určené VZN č. 8 o nakladaní s nájomnými bytmi na predĺženie platnosti nájomných
zmlúv. Menovaným sa predlžujú nájomné zmluvy na obdobie ďalších 3 rokov, okrem nájomcu Pešková
Katarína, ktorej sa nájom predlžuje každý rok iba na obdobie 1 roka a to z dôvodu, že obýva
bezbariérový byt, v ktorom môže byť nájom schválený max. na dobu jedného roka. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za predĺženie nájomných zmlúv menovaným nájomcom, ako je uvedené v textovej
časti.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nájomca Procházková Oľga nespĺňa podmienky určené VZN č. 8. Jej zárobkovo činný syn sa však chce
v dohľadnej dobe osamostatniť /odsťahovať/ a tým by sa jej životné podmienky zmenili a spĺňala by
podmienky predĺženia zmluvy určené VZN č. 8 o nakladaní s nájomnými bytmi. Nájomkyňa je riadnou
a vzornou platkyňou nájomného, nikdy s ňou neboli žiadne problémy, preto OZ navrhuje menovanej
predĺžiť nájomnú zmluvu, avšak iba na obdobie jedného roka a po uplynutí tohto obdobia situáciu
opätovne prehodnotiť. Starosta obce dal hlasovať za tento návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11/ Odmeny poslancov OZ, kontrolóra obce
Starosta obce navrhuje za celoročnú prácu každému poslancovi OZ odmenu vo výške 330,- €. Starosta
obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Ing. Hrašna
Starosta obce navrhuje za celoročnú prácu kontrolórovi obce odmenu vo výške 30% z mesačného
platu. Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 – Ing. Hrašna
Zdržal sa: 0
12/ Prejednanie upozornenia prokurátora
Starosta obce prečítal prítomným upozornenie prokurátora Pd 180/14/2207-5 na základe podania
Františka Maára na Okresnú prokuratúru v Trnave zo dňa 12.09.2014. Poslanci OZ predmetné
upozornenie prokurátora berú na vedomie.
13/ Správa o vykonanej kontrole
Hlavný kontrolór obce predniesol správu o vykonanej kontrole. Kontrola bola vykonaná podľa plánu
kontrolnej činnosti na rok 2014 a to:
- Kontrola správneho použitia prostriedkov sociálneho fondu
- Kontrola plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom za I. polrok 2014
- Kontrola zúčtovania dotácií vybraných občianskych združení v roku 2013
OZ berie na vedomie prednesenú správu o vykonanej kontrole.
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a/ žiadosť o dotáciu – dychová hudba Hrnčarovani týmto žiada o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2015 vo výške 5 500,- € na obnovu nástrojového a ostatného technického vybavenia
dychovej hudby, na doplnenie jednotného oblečenia členov DH a na čiastočnú úhradu prepravných
nákladov na nehonorované vystúpenia. Podľa platného VZN je daný termín na podanie žiadosti do
31. októbra, aby mohla byť žiadosť zaradená do rozpočtu nasledujúceho roka. Žiadosť bola
zaevidovaná na OcÚ dňa 19.11.2014, rozpočet bol zverejnený dňa 10.11.2014 z tohto dôvodu
nebola žiadosť zaradená do rozpočtu na rok 2015.
b/ žiadosť o dotáciu - ŠK RAPID týmto žiada o poskytnutie dotácie na závlahový systém futbalového
ihriska vo výške 8 523,- €. Vzhľadom na finančnú náročnosť nebolo možné do rozpočtu na rok
2015 tento kapitálový výdavok zaradiť.
c/ havarijný stav v areáli školy – v priestoroch bývalej čističky odpadových vôd v areáli školy sa
prepadáva zemina. Vzniknuté prepadliská sú až do hĺbky 3 m a tým je ohrozená bezpečnosť
a zdravie detí. Stavebná komisia na základe miestneho zisťovania navrhuje odokryť vrchnú vrstvu
zeminy, v prepadnutých miestach zasypať kameňom /štrkom/, mechanickou nohou zhutniť
a upraviť terén.
d/ odsúhlasenie odmien zamestnancom vyplývajúcich z originálnych kompetencií - vláda SR na
svojom zasadnutí odsúhlasila odmeny učiteľom /prenesený výkon štátnej správy/, z tohto dôvodu
navrhuje starosta obce vyplatiť odmeny pracovníkom školského klubu, školskej jedálne a
zamestnancov MŠ /originálne kompetencie/, ktoré sú v právomoci obecného úradu vo výške 100,€/ na osobu + odvody zamestnávateľa, na 14 zamestnancov, v celkovej sume 1 852,- €. Starosta
obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e/ kultúrne akcie:
- Mikuláš 07.12.2014 o 15.00 hod.
- Ustanovujúce zasadnutie 10.12.2014
- Vianočný koncert 21.12.2014 o 15.00 hod.
f/ pripomienky od občanov:
- P. Tomly Bystrík upozorňuje na aktuálnu výzvu zo štrukturálnych fondov. Po preverení starosta
obce informoval prítomných, že táto výzva je určená pre podnikateľské subjekty – hotely,
ubytovacie zariadenia, lyžiarske strediská. Nie je to výzva určená pre samosprávu a verejný
sektor.
g/ vyrozumenie prokurátora – starosta obce predniesol prítomným podanie Františka Maára na
Okresnú prokuratúru v Trnave zo dňa 27.09.2014, kde žiada preskúmať možnosti diskusie na
zasadnutí OZ Hrnčiarovce n/P. Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ustanovuje, že slovo sa môže udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. Je
teda na starostovi obce /osobe vedúcej rokovanie OZ/, či občanovi /neposlancovi/ slovo udelí.
Obyvateľ obce nemá právny nárok na udelenie slova. Nie je obligatórnou povinnosť starostu takto
postupovať, pretože je to na jeho úvahe s prihliadnutím na zásady morálneho správania.
Vzhľadom na priebeh doterajších rokovaní zasadnutí OZ, ktoré sa niesli v duchu nevraživosti,
neustálej snahy znevažovať prácu moju, poslancov, ako aj celého obecného úradu, rozpútavať
hádavú atmosféru a napätie a to vždy iba zo strany jedného občana bol som prinútený prijať
rozhodnutie, že slovo nebudem udeľovať. Týmto sa zároveň ospravedlňujem všetkým občanom,
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v písomnej forme akékoľvek otázky, návrhy, riešenia, postrehy, pripomienky či už na starostu obce,
alebo na OZ. Ďalším dôvodom, prečo žiadam pripomienky od občanov písomne je, aby bola
odpoveď na nedostatočne fundovane spracovaná a s určitou časovou pohodou a nie v časovej
tiesni, ako keď sa niekto z občanov na rokovaní OZ niečo opýta a požaduje okamžitú odpoveď.
Nebránim sa ani osobným stretnutiam, nikdy som nikomu takéto stretnutie neodmietol. Verím, že
občania obce Hrnčiarovce n/P pochopia moje rozhodnutie.
OZ berie na vedomie rozhodnutie starostu obce vyplývajúce z vyrozumenia okresného
prokurátora.
Obecné zastupiteľstvo pri OcÚ Hrnčiarovce n/P na svojom zasadnutí dňa 26.11.2014 prijalo tieto
uznesenia:
72/14 – schvaľuje rozpočet na rok 2015 tak, ako bol prednesený
73/14 – schvaľuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
74/14 – schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce n/P
75/14 – schvaľuje VZN o dani z nehnuteľnosti
76/14 – schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
77/14 – schvaľuje jednorázový príspevok vo výške 30,- € pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom
v Hrnčiarovciach n/P s platnosťou od 01.01.2015
78/14 – schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2005 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými, drobnými
stavebnými odpadmi, elektroodpadmi a o separovanom zbere
79/14 – schvaľuje opravu obecnej budovy na ul. Sv. Martina 69 vo výške 6 700,- € tak, ako je uvedené
v textovej časti
80/14 – neschvaľuje zníženie zálohovej mesačnej platby za spotrebované energie nájomcovi
ubytovacej časti v budove futbalového štadióna Ľubošovi Križanovi
81/14 – schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv na obdobie troch rokov týmto nájomcom: Ing.
Melicherovej Jane, Pekarovi Marekovi, Hrašnovi Dušanovi, Bednárovi Rastislavovi a Peškovej Kataríne
na obdobie jedného roka
82/14 – schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv na jeden rok Procházkovej Oľge
83/14 – schvaľuje odmeny každému poslancovi OZ vo výške 330,- €
84/14 – schvaľuje odmenu kontrolórovi obce vo výške 30% z mesačného platu
85/14 – berie na vedomie upozornenie prokurátora
86/14 – berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole
87/14 – schvaľuje odmeny zamestnancom vyplývajúcich z originálnych kompetencií vo výške 100,€/na osobu + odvody zamestnávateľa, v celkovej sume 1 852,- €
88/14 – berie na vedomie rozhodnutie starostu obce vyplývajúce z vyrozumenia okresného
prokurátora
Zápisnicu overili: Mgr. Elena Kátlovská

Ing. Rastislav Mrva
Schválil: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

