ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade Hrnčiarovce n/P,
konaného dňa 03.06.2014
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Ing. Mikuláš Moncman, p. Bibiána Púchla
Overovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD., Mgr. Miloš Tomek
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Centrá voľného času
2/ Žiadosť Železníc SR o odkúpenie pozemku
3/ Správy komisií
4/ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom
obce
5/ Plat starostu
6/ Odpredaj obec. pozemku – Jurák
7/ Odpredaj obec. pozemku – ZF SACHS a.s. Trnava
8/ Odpredaj obec. pozemku – Polomíčková
9/ Žiadosť o odkúpenie obec. pozemku - Libich
10/ Rôzne:
- Informácia o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ
- Dom smútku
- Informácia o mikroregióne
- Informácia o kultúrnych akciách
11/ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
12/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
13/ Informácia o investičnej akcie – Športová ul.
14/ Informácia o investičnej akcie – Alexyho ulica
15/ Informácia o investičnej akcie – Facková ulica
16/ Schválenie zapojenia sa do novej výzvy Envirofond
17/ Schválenie rozpočtových pravidiel č. 2/2014
18/ Informácia o otváraní obálok z verejného ponukového konania
19/ Schválenie kúpnej zmluvy – ZF SACHS a.s. Trnava
20/ Schválenie kúpnej zmluvy - Jurák
21/ Schválenie kúpnej zmluvy - ŽSR
22/ Schválenie kúpnej zmluvy - Polomíčková
23/ Schválenie kúpnej zmluvy – Štrbová
24/ Informácia o vymenovaní riaditeľky ZŠ s MŠ
25/ Žiadosť o zriadenie vecného bremena
26/ Informácia o projekte domu smútku
27/ Informácia o kultúrnych akciách
28/ Úprava kultúrneho domu pred 150. výr. založenia dych. súboru Hrnčarovani
29/ Diskusia
Otvorenie – starosta obce privítal prítomných na zasadnutí OZ, overil skutočnosť, že OZ je
uznášaniaschopné, prítomní 7 poslanci, neprítomní poslanci: Mgr. Monika Čiefová, Ing.
Štefan Hrašna. Starosta obce predniesol program a dal hlasovať, kto je za uvedený program:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-21/ Centrá voľného času
Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom zmluvy na refundáciu nákladov na záujmové
vzdelávanie detí, ktoré navštevujú centrá voľného času v Trnave zaslanú Mestským úradom
v Trnave. Jedná sa o 5 detí z našej obce, ktoré navštevujú centrá voľného času v Trnave.
Poslanci po oboznámení sa s obsahom zmluvy navrhujú uhradiť náklady na záujmové
vzdelávanie detí vo výške 60,-EUR/dieťa, čo činí spolu 300,- EUR. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za, aby uvedená čiastka bola uhradená na vzdelávanie detí v centrách voľného
času v Trnave:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2/ Žiadosť Železníc SR, Klemensova 8, Bratislava
Poslanci OZ sa opätovne zaoberali žiadosťou Železníc SR o odpredaj obecného pozemku
o výmere 619 m2. Na poslednom zasadnutí OZ bol odročený odpredaj uvedeného pozemku a
bolo navrhnuté ŽSR, aby zapracovali do projektu cyklotrasu. ŽSR nám listom zo dňa
8.4.2014 oznámili, že v spracovanej projektovej dokumentácii už je riešená náhrada
úrovňového priecestia mimoúrovňovým krížením pre všetku cestnú dopravu vrátane
cyklistickej. OZ prišlo k záveru, že súhlasí s odpredajom pozemku. Starosta obce dal hlasovať,
kto je za odpredaj obecného pozemku parc. č. 2086/3 orná pôda, časť parc. č. 2550, o výmere
619 m2, za cenu 4,59 EUR/m2, v celkovej hodnote 2841,21 EUR.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po tomto bode rokovania prišiel na zasadnutie OZ poslanec Ing. Štefan Hrašna, ktorý sa
zúčastní ďalšieho rokovania OZ a z toho dôvodu sa zvýšil počet prítomných poslancov na 8.
3/ Správy komisií pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P
Predsedovia jednotlivých komisií, ktoré pracujú pri Obecnom úrade predniesli správy zo
svojej činnosti za I. štvrťrok 2014. OZ berie na vedomie správy jednotlivých komisií.
4/ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní
s majetkom obce
Poslanci OZ sa mali možnosť oboznámiť s návrhom predmetného dodatku k VZN, a preto
starosta obce dal hlasovať kto je za prijatie tohto VZN v takom znení ako bolo prednesené
/viď. príloha/:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
5/ Plat starostu
Obecnému zastupiteľstvu bolo navrhnuté nasledovné znenie uznesenia o plate starostu
v súlade s predpísanou zákonnou formou:
OZ v Hrnčiarovciach n/P na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
berie na vedomie , že na základe uznesenia č. 14/13 zo dňa 13.03.2013 bol zákonom
stanovený plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím OZ podľa § 4 ods. 2 citovaného
zákona so zvýšením o 45% (v rámci zákonnej tolerancie navýšenia o 70%) , čo po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v NH za r. 2013 znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného
zákona od 01.01.2014 sumu 2.366,- EUR
schvaľuje – mesačný plat starostu obce Hrnčiarovce n/P podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
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výške 2.366,- EUR s účinnosťou od 01.04.2014.
Poslanec Hrašna nesúhlasil s ponechaním doterajšieho zvýšenia na úrovni 45%, ale
navrhoval znížiť percento navýšenia len na 20%. Po rozprave zastupiteľstva bolo dané
hlasovať za pôvodný návrh so zvýšením o 45%.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0
6/ Odpredaj obecného pozemku – Jurák Miroslav, Cíferská 57, Hrnčiarovce n/P
OZ sa opätovne zaoberalo odpredajom obecných pozemkov č. 355/5 a 355/6 o celkovej
výmere 379 m2, na ktorých sa nachádza pohostinstvo Stodola vo vlastníctve p. Juráka
Miroslava. Po vyjasnení si okolností OZ súhlasí s odpredajom uvedených pozemkov za cenu
v zmysle znaleckého posudku, avšak minimálne 50,- EUR/m2 a pri dodržaní všetkých
zákonných podmienok odpredaja, ako aj VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch
a nakladaní s majetkom obce. Starosta obce dal hlasovať , kto je za tento návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
7/ Odpredaj obecného pozemku – ZF SACHS Slovakia a.s., Strojárenska 2, Trnava
Uvedená spoločnosť chce v katastri Hrnčiarovce, v lokalite Dlhé Lúky vybudovať záchytné
parkovisko pre nákladnú dopravu. Parkovisko by malo byť vybudované aj na pozemkoch,
ktoré sú vo vlastníctve našej obce. Podľa geometrického plánu č. 16/2013 jedná sa o tieto
pozemky: parc. č. 2180/8 o výmere 468 m2, parc. č. 2180/9 o výmere 308 m2 a parc. č.
2180/10 o výmere 205 m2, ktoré podľa znaleckého posudku č. 65/2014 boli ohodnotené na
celkovú čiastku 19.700,- EUR. Starosta obce dal hlasovať, kto je za odpredaj uvedených
pozemkoch spoločnosti ZF SACHS a.s., Trnava pri dodržaní všetkých podmienok
vyplývajúcich z VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom
obce.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Odpredaj obecných pozemkov – Polomíčková Milada, Hliníky 28, Hrnčiarovce n/P
Odpredaj obecných pozemkov parc. č. 504/2 a 505 o celkovej výmere 89 m2 p. Polomíčkovej
sa prerokovával na predchádzajúcich rokovaniach OZ, keďže otec menovanej Hladík Karol za
predmetné pozemky zaplatil dňa 26.06.2002 čiastku 7.161,- SK, avšak z dôvodu zle
vyhotoveného geometrického plánu v tomto období Správa katastra konanie zrušila, ale
vyplatená čiastka p. Hladíkovi nebola vrátená. OZ po prediskutovaní situácie prišlo k záveru,
že súhlasí s odpredajom uvedených pozemkov p. Polomíčkovej a taktiež súhlasí s tým, aby
cena pozemkov stanovená znaleckým posudkom č. 75/14Ing. Jozefom Záreckým vo výške
460,- EUR bola znížená už o zaplatenú čiastku 237,70 EUR /7161,-SK/, to znamená, že
menovaná uhradí finančnú čiastku 222, 30 EUR. Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento
návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9/ Odpredaj obecného pozemku – Libich Roman, Športová 23, Hrnčiarovce n/P
Menovaný žiada OZ o odpredaj, prípadne dlhodobý prenájom obecného pozemku, časť
parcely č. 355/2 o výmere 28,5 m2. Jedná sa o svah športového areálu, ktorý susedí
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dlhodobý prenájom predmetného pozemku, ale súhlasí s tým, aby menovaný časť tohto
pozemku ako uviedol vo svojej žiadosti užíval a staral sa oňho ako je to obvyklé pri verejných
priestranstvách nachádzajúcich sa pred domami. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
10/ Rôzne:
-

Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P bolo vyhlásené dňa
04.04.2014, bolo zverejnené na našej internetovej stránke, na internetovej stránke
školy, na internetovej stránke Okresného úradu a v regionálnych novinách Trnava dnes
– dvakrát. Uzávierka prihlášok je 05.05.2014 do 12.00 hod.

Dom smútku – poslanci OZ podali dva návrhy na výstavbu nového Domu smútku a to:
1/ na pôvodnom mieste – pri kostole
2/ na konci cintorína od ulice J. Alexyho
Po rušnej diskusii a po zohľadnení všetkých pozitív a negatív poslanci OZ navrhujú
výstavbu Domu smútku na pôvodnom mieste, pri kostole. Z toho dôvodu OZ poveruje
starostu obce uzatvoriť kúpnu zmluvu s p. Štrbovou, ktorá nesúhlasí s odpredajom jej
podielu parcely č. 417/81 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 4,83
EUR/m2, tak ako sa odkupovali pozemky, na ktorých sa nachádza cintorín od iných
vlastníkov. OZ súhlasí s tým, aby sa pristúpilo na podmienky p. Štrbovej, a aby sa odkúpil
jej podiel uvedenej parcely za cenu, ktorú ona požaduje a to 20,- EUR/m2 , v celkovej
hodnote 3589,- EUR. OZ pristupuje na túto výnimku z dôvodu, že budúci Dom smútku
sa bude čiastočne nachádzať na uvedenej parcele. OZ taktiež poveruje starostu obce so
začatím projektových príprav Domu smútku. Starosta dal hlasovať, kto je za uvedený
návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0
-

-

Informácie o mikroregióne – starosta obce informoval OZ o skutočnosti, že
Mikroregión 11 plus, ktorého sme ako obec členom sa bude v najbližšej budúcnosti
transformovať na miestnu akčnú skupinu /MAS/ a to z dôvodu, že v nasledujúcom
období čerpania eurofondov 2014 – 2020 sa bude gro finančných prostriedkov čerpať
cez MAS.

-

kultúrne akcie v našej obci budú dňa:
26.04.2014 – recepty starých materí
30.04.2014 – stavanie mája
07.05.2014 – kladenie vencov
11.05.2014 – Deň matiek
21.06.2014 – obecný guláš
13.07.2014 – 150. Výročie založenia dychového súboru Hrnčarovani

OZ berie na vedomie tieto informácie.

-511/ Záverečný účet obce Hrnčiarovce n/P k 31.12.2013 – predniesla ekonómka obce:
Príjmy:
Rozpočet /EUR/

Skutočnosť /EUR/

Bežné príjmy

958477

1012390

Kapitálové príjmy

44490

76694

Príjmové finančné operácie

111850

25179

8000

9047

1122817

1123310

Rozpočet /EUR/

Skutočnosť /EUR/

Bežné výdavky

520599

438921

Kapitálové výdavky

154540

140688

Výdavky školy

429950

458357

Výdavky celkom:

1105089

1037966

Vlastné príjmy školy
Príjmy celkom:
Výdavky:

Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Prebytok v roku 2013:
z toho prídel do rezervného fondu
podľa § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 /10%/
€
Zostatok do peňažného fondu, ktoré sa použijú
na kapitálové výdavky

1 123 310,- €
1 037 966,- €
85 344,- €
8 534,76 810,- €

12/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce – hlavný kontrolór obce Ing.
Stanislav Nižnan predniesol prítomným „Správu k záverečnému účtu obce o hospodárení v
roku 2013“ . V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
HK obce odporúča OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Hrnčiarovce
n/P za rok 2013 s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“ Starosta obce
dal hlasovať, kto je za, aby záverečný účet obce za rok 2013 bol schválený v tomto znení:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13/ Informácia o investičnej akcii – Športová ul. - starosta obce informoval prítomných, že
na dobudovanie kanalizácie na Športovej ulici boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške
25.000,- EUR. Obyvatelia Športovej ulici si tú časť kanalizácie / od ihriska po napojenie sa
na Cíferskej ulici/ vybudovali z časti aj svojpomocne za 8.146,- EUR. Teraz žiadajú obec, aby
mohli zbytok tejto nevyčerpanej čiastky použiť na spevnenie prístupovej komunikácie prvou
podkladovou vrstvou brúseným asfaltom v hodnote cca 7.680,- EUR a na vybudovanie
osvetlenia vo výške cca 7.700,- EUR s tým, že všetky práce s tým súvisiace budú si robiť vo
vlastnej réžii.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za, tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0
-614/ Informácia o investičnej akcii – Alexyho ulica – už viackrát na zasadnutí OZ sme sa
zaoberali rekonštrukciou MK na Alexyho ulici, kde pozemky pod existujúcou cestou a celým
verejným priestranstvom nie sú vlastnícky vysporiadané. Jedná sa o cca 472 m2. Obecné
zastupiteľstvo už na minulých zasadnutiach poverilo starostu obce, aby zistil záujem medzi
vlastníkmi týchto pozemkov na verejných priestranstvách o odpredaj, resp. o darovanie týchto
častí pozemkov obci. Po prieskume medzi vlastníkmi vzišiel výsledok, že by obci darovali
vlastníci 311 m2 takýchto pozemkov, vlastníci cca 140 m2 by mali záujem o výmenu a jeden
vlastník 71 m2 by daroval obci len to, čo je pod súčasnou cestou. OZ poverilo starostu obce,
aby s tými vlastníkmi, ktorí sú ochotní darovať tieto časti pozemkov obci, uzatvoril zmluvy.
V prípade takejto pozitívnej reakcie od väčšiny vlastníkov pozemkov OZ súhlasí s vykonaním
rekonštrukcie povrchu MK podľa predbežných prepočtov vo výške cca 19.994,- EUR,
samozrejme musí prebehnúť verejné obstarávanie v súlade s platnou legislatívou. Starosta
obce dal hlasovať, kto je za, tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15/ Informácia o investičnej akcii – Facková ulica – ďalej by sme tento rok chceli urobiť
rekonštrukciu MK na Fackovej ulici. Jednalo by sa tak isto o vyplnenie jám, vyrovnanie
povrchu a nanesenie asfaltu v hodnote cca 9.883,- EUR. Takisto musí prebehnúť verejné
obstarávanie v súlade s platnou legislatívou . Starosta obce dal hlasovať, kto je za, tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16/ Schválenie zapojenia sa do novej výzvy Envirofond – starosta obce informoval
prítomných, že bola vyhlásená nová výzva L-1 pre oblasť: „Zvýšenie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov“. Ide o výzvu do 31.07.2014 s max žiadanou výškou na projekt
200.000,- EUR. Oprávnené náklady sú: zateplenie, výmena okien, oprava strešnej krytiny,
výmena vykurovania …. U nás by sa jednalo o budovu kultúrneho domu, na ktorý máme za
týmto účelom spravený projekt a už 2-krát sme sa snažili získať dotácie z Envirofondu, ale
v rámci inej výzvy. Ak by sme sa zapojili do tejto novej výzvy museli by sme prepracovať
projekt za týmto účelom, na čo by boli náklady cca 1.800,- EUR a na verejné obstarávanie
celého zhotovenia diela cca 3.000,- EUR. Po rozprave OZ súhlasí, aby sme sa zapojili do
tejto výzvy s tým, že treba skúsiť dohodnúť zníženie ceny za zhotovenie projektu a to
z dôvodu, že tento projekt už raz bol zhotovený a jeho úprava by nemala byť taká nákladná
ako samotné prvotné zhotovenie. Starosta obce dal hlasovať, kto je za to, aby sme sa zapojili
do výzvy Envirofond L-1 za takýchto podmienok:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17/ Schválenie rozpočtových opatrení č. 2/2014 – z dôvodu zmien v rozpočte bolo prijaté
rozpočtové opatrenie č. 2/2014, s ktorým obsahom boli poslanci oboznámení a mali možnosť
sa k týmto zmenám vyjadriť /viď. príloha/. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie
rozpočtových opatrení č. 2/2014 tak, ako boli prednesené:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
18/ Informácia o otváraní obálok z verejného ponukového konania – dňa 30.05.2014 o
13.00 hod. sa uskutočnilo otváranie obálok za účelom vyhodnotenia ponúk na odkúpenie
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a parcela č. 2180/10 o výmere 205 m2. Do stanoveného termínu bola doručená iba jedna
ponuka od spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a.s., Trnava s ponúknutou cenou 19.700,- EUR.
Následne prebehlo otváranie obálok za účelom vyhodnotenia ponúk na odkúpenie obecných
pozemkov: parcela č. 355/5 a 355/6 o celkovej výmere 379 m2. Do stanoveného termínu bola
doručená iba jedna ponuka od p. Miroslava Juráka s ponúknutou cenou 19000,- EUR.
Nakoľko na odkúpenie obecného pozemku parc. č. 2550, o výmere 619 m2, nebola
zaznamenaná nijaká ponuka, OZ berie na vedomie prvotnú ponuku od ŽSR za cenu 4,59
EUR/m2, v celkovej hodnote 2841,21 EUR.
OZ berie na vedomie danú informáciu.
19/ Kúpna zmluva – ZF SACHS Slovakia a.s., Strojárenska 2, Trnava – jedná sa odpredaj
obecných pozemkov: parcela č. 2180/8 o výmere 468 m2, parcela č. 2180/9 o výmere 308
m2, a parcela č. 2180/10 o výmere 205 m2, v celkovej hodnote 19.700,- EUR. Poslanci OZ
boli s obsahom predmetnej kúpnej zmluvy oboznámení ešte pred rokovaním /viď. príloha/.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie predmetnej kúpnej zmluvy:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
20/ Kúpna zmluva - Jurák Miroslav, Cíferská 57, Hrnčiarovce n/P – jedná sa o odpredaj
obecných pozemkov č. 355/5 a 355/6 o celkovej výmere 379 m2, v celkovej hodnote 19.000,EUR. Poslanci OZ boli s obsahom predmetnej kúpnej zmluvy oboznámení ešte pred
rokovaním /viď. príloha/.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie predmetnej kúpnej zmluvy:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
21/ Kúpna zmluva - Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava – jedná sa
o odpredaj obecného pozemku časť parc. č. 2550, o výmere 619 m2, za cenu 4,59 EUR/m2,
v celkovej hodnote 2841,21 EUR. Poslanci OZ boli s obsahom predmetnej kúpnej zmluvy
oboznámení ešte pred rokovaním /viď. príloha/. Starosta obce dal hlasovať, kto je za
schválenie predmetnej kúpnej zmluvy:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1
22/ Kúpna zmluva - Polomíčková Milada, Hliníky 28, Hrnčiarovce n/P – jedná sa o
odpredaj obecných pozemkov reg. „C“: parc. č. 504/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
66 m2 a parc.č. 505 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 nachádzajúce sa v kat.
území Hrnčiarovce, obec Hrnčiarovce nad Parnou p. Polomíčkovej Milade, rod. Hladíkovej,
Hrnčiarovce n/P a taktiež súhlasí s tým, aby cena pozemkov stanovená znaleckým posudkom
č. 75/2014 zo dňa 16.04.2014 stanovená na sumu 460,- EUR bola znížená už o zaplatenú
čiastku 237,70 EUR /7161,-SK/. Poslanci OZ boli s obsahom predmetnej kúpnej zmluvy
oboznámení ešte pred rokovaním /viď. príloha/. Starosta obce dal hlasovať, kto je za
schválenie predmetnej kúpnej zmluvy:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
23/ Kúpna zmluva – Štrbová Jozefína, B. Smetanu 2, Trnava – jedná sa o odkúpenie
podielu 37/40 vzhľadom k celku parcely reg. „E“, parc. č. 417/81 zastavané plochy
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nad Parnou, ktorého vlastníkom je p. Jozefína Štrbová , rod. Lieskovská , Trnava, za cenu
20,- EUR/m2 , v celkovej hodnote 3589,- EUR. Poslanci OZ boli s obsahom predmetnej
kúpnej zmluvy oboznámení ešte pred rokovaním /viď. príloha/. Starosta obce dal hlasovať,
kto je za schválenie predmetnej kúpnej zmluvy:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
24/ Informácia o vymenovaní riaditeľky ZŠ s MŠ – dňa 23.05.2014 sa uskutočnilo
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P. Výberového
konania sa zúčastnil 1 uchádzač – Mgr. Lýdia Hrušovská . Po sčítaní hlasovacích lístkov a
vyhodnotení výsledkov výberového konania výberová komisia konštatovala: z 13 prítomných
členov výberovej komisie vyjadrilo svoje stanovisko „súhlasím“ 12 členov výberovej komisie.
Rada školy sa uzniesla na základe výsledkov výberového konania navrhnúť na vymenovanie
do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Hrnčiarovciach n/P Mgr. Lýdiu Hrušovskú. Menovaná bola
dňa 30.05.2014 vymenovaná do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ v Hrnčiarovciach nad Parnou. OZ
uvedenú informáciu berie na vedomie.
25/ Žiadosť o zriadenie vecného bremena – spoločnosť ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s.,
Strojárenská 2, Trnava žiada o zriadenie vecného bremena na obecný pozemok parc. č.
10120/61 za účelom pokládky plynového rozvodu. Jedná sa o pozemok bývalého mlynského
náhonu nachádzajúci sa v areáli bývalej TAZky, kde už v blízkosti požadovaného vecného
bremena sú existujúce ďalšie dve a to na vedenie kanalizácie a vodovodu. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za, aby bolo na predmetný pozemok zriadené vecné bremeno:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
26/ Informácia o projekte domu smútku – starosta obce informoval prítomných, že na
predrokovaní OZ boli prítomní autori projektu domu smútku, ktorí si upresnili s poslancami
OZ niektoré návrhy. S konečnou verziou projektu domu smútku bude verejnosť oboznámená.
27/ Informácia o kultúrnych akciách:
21.06.2014 – Obecný guláš
13.07.2014 – 150. výročie založenia dychového súboru Hrnčarovani
28/ Úprava kultúrneho domu pred 150. výr. založenia dych. súboru Hrnčarovani –
poslanci OZ navrhujú, aby sa časť kultúrneho domu ako aj jeho okolie upravilo z dôvodu
pripravovaného 150. výročia založenia dychovky v našej obci. Úprava môže byť maximálne
do výšky 2.500,- EUR. Starosta obce dal hlasovať, kto je za úpravu KD:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta dal hlasovať, kto je za, aby fin. čiastka 2.500,- EUR bola zahrnutá do rozpočtových
opatrení č. 2/2014:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
29/ Diskusia:
–
Ing. Šajbidor Jozef – vyjadril za dychový súbor Hrnčarovani nespokojnosť s
navrhovaným projektom, z ktorého sa mali financovať oslavy 150. výročia vzniku dychového
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Hrašna takisto nesúhlasí s uvedeným projektom. Poslanci OZ navrhujú vyvolať rokovanie,
ktorého sa zúčastnia zástupcovia dychovky, poslanci OZ, starosta obce a projektový manažér.
Starosta dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
–
poslankyňa RNDr. Kopecká Monika – kedy sa zlikviduje skládka haluzoviny pri
potoku a upozorňuje na nefunkčnosť vodovodu na cintoríne na 2 miestach. Starosta
informoval, že ak sa nepodarí celú skládku halúz zoštiepkovať, budeme ju likvidovať pálením.
Vodovod na cintoríne dáme opraviť.
–
poslanec Ing. Hrašna Štefan navrhuje do nového volebné obdobia, aby bolo volených
7 poslancov. Poslanci OZ si uvedený návrh nechávajú si na zváženie do najbližšieho
zasadnutia OZ.
–
poslanec Ing. Mrva Rastislav navrhuje:
1/ umiestniť na spevnenú cestu na Ronavu rampu z dôvodu, aby sa zabránilo vyvážaniu
odpadu a tvoreniu divokých skládok popri tejto ceste. Vdp. Kaman Jozef podporil tento
návrh, ale zároveň navrhuje osloviť obec Pác, aby aj oni dali rampu z druhej strany cesty.
2/ zákaz kosenia trávy v nedeľu a vo sviatok.
–
občan p. Cíferský Tibor upozorňuje, že sa mu po poslednej poruche vodovodu na
adrese SV. Martina 102 prevalil vjazd do domu. Starosta informoval, že už vyzval TAVOS,
aby dali vjazd do pôvodného stavu.
–
občan p. Maár František upozorňuje:
–
na výrub stromov pri potoku – starosta informoval, že výrub robila obec Zeleneč,
ktorá tento výrub mala povolený, to znamená, že aj likvidovali drevnú hmotu
–
dňa 7.3.2014 pracovníci obce čistili járok pri RD poslanca Mrvu – na čo reagoval
poslanec Mrva, že pred jeho RD nikdy nebol čistený járok, lebo to robí on a jeho rodina, ale
járok bol čistený pred susedou p. Ondrejičkovou. Járok je obecný a údržbu by mala prevádzať
obec. Ďalej, že pracovníci obce prevážali na traktore gauč od p. Orlickej z Cíferskej ulice.
Áno, pracovníci obce prevážali gauč z Cíferskej ulici, ale zo športového štadióna, z priestorov,
ktoré obec prenajala a ktoré sme museli uvoľniť.
–
na zasadnutí vlády SR v Orešanoch bolo prijaté uznesenie, že na budúci rok by sa
malo začať s výstavbou obchvatu. Čo v tejto veci robí starosta obce, či boli upozornení
občania /majitelia/ pozemkov? Starosta obce informoval prítomných, že momentálne 3.6. 5.6.2014 prebieha sčítanie motorových vozidiel na Voderadskej a Cíferskej ulici pre
spoločnosť DIC, Koceľova 15, Bratislava, ktorá má uskutočniť prípravné práce na
vyhodnotenie oprávnenosti požiadavky na obchvat našej obce
–
žiada o vysvetlenie prečo dňa 16.04.2014 zasadnutie OZ nebolo verejné? Starosta
informuje prítomných, že dňa 16.4.2014 bola zvolaná pracovná porada, ale vzhľadom na
prejednané body rokovania sa OZ rozhodlo túto pracovnú poradu zmeniť na mimoriadne
zasadnutie OZ, čo aj bolo hlasovaním poslancov OZ schválené. Z dôvodu, že nebol program
OZ zverejnený aspoň 24 hod. pred rokovaním sú všetky body rokovania zo 16.4.2014
opätovne prerokované a schválené dnes na zasadnutí.
Starosta obce, Ing. Kráľovič Jaroslav, poslanec Ing. Hrašna Štefan sa ospravedlnili občanom

- 10 za vzniknutú situáciu. Poslanec Mgr. Tomek Miloš sa ospravedlnil,že nebol prítomný na
predmetnom zasadnutí OZ.
–
občan p. Žák Timotej upozorňuje na výtlky: na chodníku pri kostole, na MK pri
potravinách Opálková, výjazd z Hrnčiaroviec, na Mostovej ulici pri RD Bažányho.
–
občianka p. Jursová Marta žiada viac rozhlasových reproduktorov na Cíferskej a
Voderadskej ulici
–
občianka p. Pekarová Iveta sa informovala či na rozhodnutí daň z nehnuteľnosti,
smeti musí byť zverejnené rodné číslo. Starosta obce informoval, že obec má vypracovaný
bezpečnostný projekt, kde pracovníčky obce sú zaviazané mlčanlivosťou a nezneužitím
osobných údajov občanov. Rozhodnutia na DN, smeti sú dané v programe firmou, ktorá nám
program inštalovala a bez zadania rodného čísla občana rozhodnutie nespracujeme. Ďalej sa
menovaná informovala, či bude bývať zberný dvor otvorený v sobotu.
–
občan RNDr. Tomly Bystrík – poďakoval poslancom, ktorí reagovali na jeho e-mail.
Upozornil, na nesprávne znenie uznesenia – plat starostu a na to, že na našej stránke „zverejňovanie informácií“ je okienko objednávky prázdne.
–

občan p. Královič Jozef – vyjadril svoju nespokojnosť so schváleným platom starostu

–
občianka p. Miškále Daniela -žiada uvádzať IBAN a BIC na všetkých rozhodnutiach
DN, smeti. Ďalej informovala,že podala odvolanie proti rozhodnutiu na komunálny odpad, že
v obci sa nezdržuje a ani netvorí odpad.
–
občan p. Šturdík Jozef upozornil na potrebu odstrániť 2 kríky na križovatke Sv.
Martina a Mlynárska ul.
–
občan p. Žák Timotej – upozornil na potrebu, že treba opraviť miestnosť klubu
dôchodcov v suteréne KD
–
občan p. Moravčík Alojz – žiada OZ o vybudovanie /spevnenie/ cesty - časť Brodnej
ulice, od Fackovej ulice po jeho RD. Starosta obce pozná situáciu tejto časti Brodnej ulice, ale
ešte pred nejakými úpravami je potrebné predmetné pozemky vlastnícky vysporiadať.
–
občan p. Hrašna Štefan, Farská ulica – upozorňuje, že je potrebné aspoň natiahnuť
nový asfalt na časť Farskej ulice a to od: obecného úradu po križovatku Kostolná ul.
–
občianka p. Sprušanská Viera – upozorňuje na zlý stav chodníkov na ul. Sv. Martina –
starosta vie o tejto situácie, ale obec momentálne nemá finančné prostriedky na takúto
náročnú investičnú akciu
Starosta obce po odznení diskusie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí OZ dňa
03.06.2014 prijalo tieto uznesenia:
19/14 – schvaľuje uhradiť Mestskému úradu v Trnave finančnú čiastku vo výške 300,- EUR
na vzdelávanie detí v centrách voľného času v Trnave
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20/14 – schvaľuje ŽSR, Klemensova 8, Bratislava odpredaj obecného pozemku časť parc. č.
2550, o výmere 619 m2, za cenu 4,59 EUR/m2, v celkovej hodnote 2841,21 EUR
21/14 – berie na vedomie správy jednotlivých komisií
22/14 – zamieta Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch
a nakladaní s majetkom obce
23/14 – berie na vedomie, že na základe uznesenia č. 14/13 zo dňa 13.03.2013 bol plat
starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím OZ podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so
zvýšením o 45%, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v NH za r. 2013 znamená –
na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona od 01.01.2014 sumu 2.366,- EUR
24/14 - schvaľuje mesačný plat starostu obce Hrnčiarovce n/P podľa § 3 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších zmien a doplnkov a jeho zvýšenie o 45% a to v celkovej výške 2.366,- EUR
s účinnosťou od 01.04.2014.
25/14 – schvaľuje odpredaj obecných pozemkov č. 355/5 a 355/6 o celkovej výmere 379 m2
p. Jurákovi Miroslavovi, Cíferská 57, Hrnčiarovce n/P pri dodržaní všetkých podmienok, ako
je uvedené v textovej časti
26/14 – schvaľuje zámer odpredať obec. pozemky parc. č. 2180/8, 2180/9, 2180/10
spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s., Strojárenska 2, Trnava
27/14 – schvaľuje odpredaj obecných pozemkov parc. č. 504/2 a 505 o celkovej výmere 89
m2 p. Polomíčkovej Milade, Hliníky 28, Hrnčiarovce n/P a taktiež súhlasí s tým, aby cena
pozemkov stanovená znaleckým posudkom bola znížená už o zaplatenú čiastku 237,70 EUR
/7161,-SK/
28/14 – zamieta žiadosť p. Libicha Romana, Športová 23, Hrnčiarovce n/P odpredať, alebo
dlhodobo prenajať časť obecného pozemku parc. č. 355/2
29/14 – poveruje starostu obce uzatvoriť kúpnu zmluvu s p. Štrbovou na časť pozemku parc. č.
417/81, ako je uvedené v textovej časti
30/14 - schvaľuje výstavbu nového Domu smútku na pôvodnom mieste, pri kostole
31/14 – poveruje starostu obce začatím projektových príprav Domu smútku
32/14 – berie na vedomie informácie o mikroregióne
33/14 – berie na vedomie informácie o kultúrnych akciách
34/14 – schvaľuje záverečný účet obce za rok 2013 s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad.“
35/14 – schvaľuje zbytok nevyčerpanej finančnej čiastky, ktorá bola určená na dobudovanie
kanalizácie na Športovej ulici použiť na spevnenie prístupovej komunikácie prvou
podkladovou vrstvou brúseným asfaltom v hodnote cca 7.680,- EUR a na vybudovanie
osvetlenia vo výške cca 7.700,- EUR.
36/14 – schvaľuje investičnú akciu – rekonštrukcia MK Alexyho ulica v zmysle uvedeného
textu
37/14 - schvaľuje investičnú akciu – rekonštrukcia MK Facková ulica v zmysle uvedeného
textu
38/14 – schvaľuje zapojiť sa do výzvy Envirofond za podmienok, ako je uvedené v textovej
časti
39/14 - schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 2/2014 tak, ako boli prednesené
40/14 – schvaľuje kúpnu zmluvu o odpredaji obecných pozemkov: parcela č. 2180/8
zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2, parcela č. 2180/9 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 308 m2, a parcela č. 2180/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m2 za cenu
19.700,- EUR spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s., Strojárenska 2, Trnava
41/14 – schvaľuje kúpnu zmluvu o odpredaji obecných pozemkov parc.č. 355/5 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 264 m2 a parc. č. 355/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere
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115 m2, spolu o celkovej výmere 379 m2 za cenu 19.000,- EUR p. Jurákovi Miroslavovi,
Cíferská 57, Hrnčiarovce n/P
42/14 – schvaľuje kúpnu zmluvu o odpredaji obecného pozemku parcela č. 2086/3 orná pôda,
časť parc. č. 2550, o výmere 619 m2, za cenu 4,59 EUR/m2, v celkovej hodnote 2841,21
EUR spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava
43/14 – schvaľuje kúpnu zmluvu o odpredaji obecných pozemkov reg. „C“: parc. č. 504/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 a parc.č. 505 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 23 m2 nachádzajúce sa v kat. území Hrnčiarovce, obec Hrnčiarovce nad Parnou p.
Polomíčkovej Milade, rod. Hladíkovej.
44/14 – schvaľuje kúpnu zmluvu na odkúpenie podielu 37/40 vzhľadom k celku parcely reg.
„E“, parc. č. 417/81 zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, nachádzajúcej sa v kat.
území Hrnčiarovce, obec Hrnčiarovce nad Parnou, ktorého vlastníkom je p. Jozefína Štrbová ,
rod. Lieskovská, za cenu 20,- EUR/m2 , v celkovej hodnote 3589,- EUR
45/14 – schvaľuje zriadenie vecného bremena na obecný pozemok parc. č. 10120/61 za
účelom pokládky plynového rozvodu
46/14 - schvaľuje úpravu časti budovy kultúrneho domu, ako aj jeho okolia maximálne do
výšky 2.500,- EUR
47/14 – schvaľuje, aby fin. čiastka 2.500,- EUR určená na úpravu KD bola zahrnutá do
rozpočtových opatrení č. 2/2014
48/14 – ukladá starostovi obce vyvolať rokovanie, ktorého sa zúčastnia zástupcovia dychovky,
poslanci OZ, starosta obce a projektový manažér

Zápisnicu overili: RNDr. Kopecká Monika

Mgr. Tomek Miloš

Schvaľuje: Ing. Jaroslav Kráľovič
Starosta obce

