ZÁPI SN ICA
z mimoriadného zasadnutia obecného zastupiteľstva pri OcÚ
Hrnčiarovce n/P, konaného dňa 18.06.2014
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Mgr. Elena Kátlovská, Mgr. Monika Čiefová
Overovatelia: Ing. Terézia Račková, Ing. Rastislav Mrva
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Zrušenie žiadosti o poskytnutie fin. príspevku s názvom „Posilnenie a rozvoj kultúrneho
dedičstva Hrnčiarovce nad Parnou – Vacenovice“
2/ Schválenie dotácie dychovému súboru Hrnčarovani
3/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
4/ Vstup obce do mestského funkčného územia Trnavy
5/ Prerokovanie upozornení prokurátora
6/ Odsúhlasenie úpravy PD – Dom smútku
7/ Osadenie rámp na poľných cestách
8/ Diskusia
Otvorenie starosta obce privítal prítomných na mimoriadnom zasadnutí OZ, overil skutočnosť, že
OZ je uznášaniaschopné, z 9 poslancov boli prítomní 7 poslanci. Neprítomní poslanci: Ing. Štefan
Hrašna, RNDr. Monika Kopecká. 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
1/ Zrušenie žiadosti o poskytnutie fin. príspevku s názvom „Posilnenie a rozvoj kultúrneho
dedičstva Hrnčiarovce nad Parnou – Vacenovice“ – vzhľadom na vzniknuté okolnosti poslanci
OZ navrhujú starostovi obce nepodpísať Zmluvu na poskytnutie finančného príspevku s názvom
„Posilnenie a rozvoj kultúrneho dedičstva Hrnčiarovce nad Parnou – Vacenovice“ z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Starosta obce a dal hlasovať, kto je za nepodpísanie
predmetnej zmluvy.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2/ Schválenie dotácie dychovému súboru Hrnčarovani – dychový súbor Hrnčarovani požiadali
OZ o poskytnutie dotácie vo výške 6.000,- EUR na zabezpečenie dôstojného priebehu kultúrneho
podujatia pri príležitosti 150. výročia založenia dychového súboru Hrnčarovani, ktoré sa uskutoční
dňa 13.07.2014 v priestoroch KD a jeho okolia. Poslanci OZ sa oboznámili s rozpisom nákladov na
predmetné kultúrne podujatie a navrhujú výšku dotácie 6.000,- EUR uhradiť z rozpočtu obce.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 – na oslavy 150. výročia založenia dychového súboru
Hrnčarovani z rozpočtu obce bude uvoľnených 6000,- EUR, z toho dôvodu musí byť prijaté
rozpočtové opatrenie č. 3/2014 /viď. príloha/. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie
rozpočtových opatrení č. 3/2014:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-24/ Vstup obce do mestského funkčného územia Trnavy – v novom programovom období 2014 –
2020 sa má vytvoriť priestor pre integrovaný rozvoj na miestnej úrovni, pre čerpanie finančných
prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov, v rámci vytvoreného mestského funkčného
územia. Finančné prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja by sa mohli čerpať napr. na
rozvoj verejnej osobnej a cyklistickej dopravy, sociálne služby, vodovody, kanalizácie, čističky
odpadových vôd, rozvoj zelenej infraštruktúry, revitalizácia zanedbaných objektov a areálov …
Našej obci bolo navrhnuté vstúpiť do funkčného územia mesta Trnavy spolu s ďalšími 14 obcami.
Poslanci OZ boli s týmto zámerom oboznámení na predrokovaní a starosta obce dal hlasovať, kto je
za, aby obec Hrnčiarovce n/P vstúpila do mestského funkčného územia Trnavy:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Prerokovanie upozornení prokurátora:
a/ na základe podnetu občana Františka Maára bolo prokurátorom vydané upozornenie, v ktorom
určuje Obecnému zastupiteľstvu prejednať nájomnú zmluvu č. NZ/645/2012 a jej dodatok č. 1
medzi obcou Hrnčiarovce n/P a nájomcom Podielnicke družstvo v Hrnčiarovciach.
Predmetná nájomná zmluva nebola prejednávaná obecným zastupiteľstvom, a to z dôvodu, že sa
jedná o pozemky, ktoré obec získala po ROEPe a má na nich vyčlenené náhradné pozemky PD
Hrnčiarovce, ktoré aj obrába. Tieto pozemky sa nachádzajú vo vnútri veľkých celistvých plôch
obrábaných PD Hrnčiarovce, nie je na ne prístup a v niektorých prípadoch je obec len ich
menšinovým podielovým spoluvlastníkom, väčšinou disponuje Slovenský pôdny fond.
V dodatku č. 1 k tejto nájomnej zmluve sa prenajímateľ /obec/ a nájomca /PD/ dohodli, že nájomca
je oprávnený hlasovať na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov za to, aby poľovné
pozemky vo vlastníctve prenajímateľa užívalo Poľovnícke združenie Hrnčiarovce. Predmetná
zmluva nebola prejednávaná obecným zastupiteľstvom z dôvodu, že sa jedná o plochy o výmere
cca 6,8 ha a Podielnicke družstvo v Hrnčiarovciach zastupovalo na zhromaždení o užívaní
poľovného revíru vlastníkov cca 450 ha pozemkov /ďalšími zástupcami vlastníkov boli SPF so
zastupovaním cca 220 ha a Ing. František Kralovič SHR so zastupovaním cca 61 ha/ , z čoho
vyplýva, že obec so svojou výmerou nemala možnosť v hlasovaní ovplyvniť pridelenie užívania
poľovného revíru.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby takýto postup obce bol uznaný a aby predmetná nájomná
zmluva a dodatok k nej zostali v platnosti:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie dodatku č. 1 k predmetnej zmluve:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ na základe podnetu občana Františka Maára bolo prokurátorom vydané upozornenie týkajúce sa
dôsledného dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Obsah celého upozornenia bol predložený Obecnému zastupiteľstvu. Zo strany starostu obce
a obecného úradu budú vykonané všetky opatrenia vyplývajúce z tohto upozornenia. Poslanci OZ
berú uvedenú informáciu na vedomie.
6/ Odsúhlasenie úpravy PD – Dom smútku – starosta obce informoval prítomných, že úpravy
projektovej dokumentácie na dome smútku budú verejnosti zverejnené k pripomienkovaniu na
internete, v obecných skriniach a budú touto skutočnosťou oboznámení aj miestnym rozhlasom.
7/ Osadenie rámp na poľných cestách – poslanec Ing. Mrva opätovne navrhuje osadenie rámp na
poľnej ceste – Ronava a na Ružindolskej ceste od STK. Svoju požiadavku odôvodňuje tým, že na

-3predmetných cestách sa vytvárajú divoké skládky odpadu a chodia tam nežiadúci návštevníci, ktorí
ničia okolitú prírodu. Starosta obce dal hlasovať, kto je za osadenie rámp na predmetných poľných
cestách:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Diskusia:
–
Ing. Šajbidor Jozef, zástupca dychového súboru Hrnčarovani verejne poďakoval OZ za
poskytnutie dotácie k zabezpečeniu dôstojného priebehu kultúrneho podujatia pri príležitosti 150.
výročia založenia dychového súboru Hrnčarovani
–
občianka p. Fatranská Jozefína žiada o odstránenie konárov na cintoríne
–
občianka p. Miškále Daniela žiada o spoluprácu OZ pri riešení svojho problému so susedmi
pri výkopových prácach základov oplotenia. Žiadosť bola postúpená poriadkovej komisii, ktorá
podá správu z obhliadky na OcÚ. Ďalej menovaná informuje, že podala odvolanie proti rozhodnutiu
na smeti, pretože smeti netvorí a nikto v predmetnom RD nebýva. Odvolanie proti rozhodnutiu na
smeti za rok 2014 sme zaevidovali a zodpovedná pracovníčka OcÚ Vám v týchto dňoch zasiela
odpoveď.
–
občan p. Kralovič Jozef - vo svojom príspevku sa zaoberal plotom rodiny Bánovcových na
Cintorínskej ul.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom mimoriadnom zasadnutí
dňa 18.06.2014 prijalo tieto uznesenia:
49/14 - schvaľuje nepodpísanie zmluvy o poskytnutie fin. príspevku s názvom „Posilnenie a
rozvoj kultúrneho dedičstva Hrnčiarovce nad Parnou – Vacenovice“ z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
50/14 – schvaľuje dotáciu vo výške 6.000,- EUR dychovému súboru Hrnčarovani na kultúrne
podujatie pri príležitosti 150. výročia založenia dychového súboru Hrnčarovani, ktoré sa uskutoční
dňa 13.07.2014
51/14 - schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2014 tak, ako je uvedené v textovej časti
52/14 – schvaľuje vstup obce Hrnčiarovce n/P do mestského funkčného územia Trnavy
53/14 – schvaľuje postup obce pri uzatváraní nájomnej zmluvy č. NZ/645/2012 a uznáva jej
platnosť
54/14 - schvaľuje postup obce pri uzatváraní dodatku č. 1 k zmluve č. NZ/645/2012 a uznáva jeho
platnosť
55/14 – berie na vedomie upozornenie prokurátora týkajúce sa dôsledného dodržiavania ustanovení
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
56/14 – schvaľuje osadenie rámp na poľnej ceste – Ronava a na Ružindolskej ceste od STK
Zápisnicu overili: Ing. Terézia Račková

Ing. Rastislav Mrva

Schvaľuje: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

