Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 26.8.2015 o 18.00 hod. v kultúrnom
dome v Hrnčiarovciach n/P.
Ako zapisovateľ bola starostom obce určená p. Zárecká
Za navrhovateľov boli OZ jednomyselne schválení p. Kopecká a p. Babicová
Za overovateľov boli OZ jednomyselne schválení p. Kátlovská a p. Cíferský
Pred návrhom samotného programu zasadnutia OZ prebehla kontrola uznesení. Z posledného
zasadnutia OZ konaného 24.6.2015 vyplynulo uznesenie, že je potrebné písomne informovať DH
Hrnčarovani o potrebe podania novej žiadosti o dotáciu. Úloha bola splnená.
Starosta obce predniesol nasledovný návrh programu, ktorým sa malo riadiť zasadnutie OZ:

Program zasadnutia OZ dňa 26.8.2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schválenie navýšených nákladov vzniknutých pri rekonštrukcii školskej jedálne
Informácia o prebiehajúcich investičných akciách
Návrh na zaradenie do investičného plánu: prepojka Hliníky - Hrnčiarska
Schválenie kúpnej zmluvy – Solčányoví
Schválenie odkúpenia pozemku pod cintorínom – p. Šestáková, p. Orlický
Žiadosť DH z rozpočtu obce na rok 2015
Schválenie osadenia dopravného značenia
Vydanie stanoviska k stojiskám na odpadky pri bytovkách Hliníky a Mlynárska
Schválenie rozpočtových opatrení
Oboznámenie OZ s monitorovacou správou programového rozpočtu
Žiadosť o výmenu pozemku p. Slamka
Schválenie dodatku k zmluve - Dom Seniorov
Schválenie zníženia preddavkov za energie pri prenájme časti priestorov futbalového štadiónu
Prerokovanie správy komisie stavebnej, dopravnej a ochrany ver. poriadku
Stanovenie ceny za predaj monografie k 800. výročiu založenia kostola
Informácie o akciách pri príležitosti 800. výročia založenia kostola
Informácia o vykonaných kontrolách od posledného zasadnutia a o prijatých opatreniach
Prijatie uznesenia súvisiaceho s MFO
Žiadosť občanov časti Mlynárskej ulice za Reštauráciou pri mlyne o vybudovanie inžinierskych
sietí
20. Diskusia

Po prednesení programu nemal nikto z členov OZ pripomienky ani iné pozmeňujúce, alebo doplňujúce
návrhy. Starosta obce dal hlasovať kto je za, aby sa toto zasadnutie OZ riadilo predneseným
programom:
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

1. Schválenie navýšených nákladov vzniknutých pri rekonštrukcii školskej jedálne

Ako pri všetkých rekonštrukciách, tak aj pri tvorbe rozpočtu rekonštrukcie školskej jedálne sa
nedali predpokladať všetky skryté vady a navýšené náklady. Celkovo ich sumár oproti
pôvodnému rozpočtu tvorí navýšenie o 6198,95 E.

Starosta vyzval člena stavebnej komisie a odborníka na stavebnú tematiku p. Cíferského
o vysvetlenie týchto položiek.
Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie a schvaľuje navýšené náklady na rekonštrukciu školskej jedálne vo výške
6198,95 EUR.
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

2. Informácia o prebiehajúcich investičných akciách
-

Rekonštrukcia kotolne KD – investičná akcia z dotácie úradu vlády, už zrealizovaná vo
výške 34 860,88 EUR.
Námestie okolo Hlúbikovej kaplnky v Hliníkoch – prebieha realizácia, vysúťažená cena
35 495,11 EUR
Chodník Cintorínska ulica - prebehlo VO, vysúťažená cena 35990,21 EUR, momentálne
prebieha stavebné konanie, predpokladaná realizácia - september-október 2015
Rekonštrukcia WC v KD – prebehlo VO, vysúťažená cena 22 635,56 EUR, realizácia
naplánovaná od 7.9.-26.9.2015
Multifunkčné ihrisko – bola nám schválená dotácia z úradu vlády vo výške 40000 EUR,
momentálne prebieha VO, predpokladaná realizácia – september - október 2015
Hokejbalové ihrisko – momentálne prebieha VO, predpokladaná realizácia –
september - október 2015
Plot cintorín - momentálne prebieha VO, predpokladaná realizácia – september 2015
Hliníky – úsek od Vinohradníckej po námestie okolo Hlúbikovej kaplnky, prebieha VO,
predpokladaná realizácia – október 2015

Návrh uznesenia: OZ berie na vedomie prebiehajúce investičné akcie

3. Návrh na zaradenie do investičného plánu: prepojka Hliníky - Hrnčiarska
Vzhľadom na prebiehajúce práce v lokalite Námestia okolo Hlúbikovej kaplnky v Hliníkoch navrhujeme
zaradiť v tomto roku ešte do plánu investičných akcií vybudovanie prepojenia medzi ulicami Hrnčiarska
a Hliníky , kde predbežný prvotný odhad ceny by bol cca 10 – 11 tis. EUR. Dosiahli by sme tak ucelenosť
tejto lokality.

Návrh uznesenia: OZ schvaľuje zaradenie vybudovania prepojenia medzi ulicami Hrnčiarska a Hliníky
do plánu investičných akcií ešte v r. 2015.
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

4. Schválenie kúpnej zmluvy – Solčányoví
Po prebehnutí územného konania pri výstavbe domu smútku bol pozemok pod budúcou stavbou domu
smútku preklasifikovaný na stavebný pozemok, preto musel byť vyhotovený nový geometrický plán
tohto pozemku pod stavbou a znalecký posudok ako na stavebný pozemok.
Keďže obec nie je 100%ným vlastníkom nehnuteľnosti pod stavbou /po 1/20tine, čo je asi 12,7
m2, vlastnia dvaja súrodenci Solčányoví/, nebolo možné hneď ísť do stavebného konania, ale najprv
muselo prebehnúť územné konanie.
Po prebehnutí územného konania môže obec pristúpiť k vyvlastneniu vo verejnom záujme, čomu však
musí predchádzať výzva na odkúpenie zo strany obce. V prípade, že sa bude musieť pristúpiť k
vyvlastneniu, tak obec smie vyvlastniť len pozemky pod stavbou, čo predstavuje 7,2 m2. Na úspešný
vklad do katastra je potrebné uznesenie OZ, že súhlasí s odkúpením v oboch variantách, t.j. 7,2, resp.
12,7 m2
Návrh uznesenia:
-

OZ berie na vedomie výzvu na odkúpenie a v oboch variantách schvaľuje odkúpenie pozemku
od vlastníkov Mariána a Miloslava Solčányových v katastrálnom území Hrnčiarovce nad
Parnou, zapísaného na LV č. 306 ako parc.č. 330 zast.pl. a nádvoria o výmere 254 m2
v spoluvlastníckom podiele po 1/20 (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel je 12,70
m2) s návrhom na prevod tohto podielu na Obec kúpnou zmluvou a to nasledovnými
možnosťami:

Variant 1. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na celej parcele č. 330 / t.j. 2 x 12,7 m2/,
Variant 2. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov po 1/20 na novovzniknutých parcelách č. 1256/1
a 1257/3, ktoré sa nachádzajú len pod stavbou existujúceho a v budúcnosti pristavaného Domu
smútku / t.j. 2 x /3,75 m2 + 3,45 m2/ = 2 x 7,2 m / a boli odčlenené od parc. č. 330 geometrickým
plánom č. 71/2015 geodeta Ing. Štefana Richnáka zo dňa 23.6.2015.
-

OZ schvaľuje kúpne zmluvy v oboch variantách

Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

5. Schválenie odkúpenia pozemku pod cintorínom – p. Šestáková, p. Orlický
Keď obec v r. 2012 odkupovala pozemky pod cintorínom, nebolo prebehnuté dedičské konanie na
1/2 vlastníckeho podielu na parcelu reg. „E“ parc. č. 417/80, zapísanej na LV č. 415. Právoplatným
dedičským konaním zo dňa 12.2.2015 prešiel tento vlastnícky podiel na p. Šestákovú a p. Orlického. OZ
súhlasí s odkúpením tohto vlastníckeho podielu za sumu podľa pôvodného znaleckého posudku, t.j. za
4,83 E/m2.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje odkúpenie 1/2 vlastníckeho podielu uvedeného pozemku za sumu podľa pôvodného
znaleckého posudku, t.j. za 4,83 E/m2.
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 6,

Proti: 1 - Hrašna,

Zdržal sa:

6. Žiadosť DH o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2015
V zmysle VZN o prideľovaní dotácií môže žiadateľ podať žiadosť o pridelenie dotácie aj v mimoriadnych
a opodstatnených prípadoch, inak len do 30.9. predchádzajúceho roka. OZ uznáva túto žiadosť ako
opodstatnený prípad, pretože sa jedná o oneskorene podanú žiadosť z minulého roka, kedy ju ešte
v zmysle vtedy platného VZN nebolo možné akceptovať, dotáciu schvaľuje vo výške 5.000,- EUR.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje dotáciu Dychovej hudbe Hrnčarovani na rok 2015 vo výške 5.000,- EUR.
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

7. Schválenie osadenia dopravného značenia
Príslušný odbor dopravy PZ schválil návrh požadovaného dopravného značenia, t.j. Prejazd zakázaný
cez Hrnčiarsku ulicu v smere od Voderadskej ul. a vymedzenie zóny so zákazom státia vozidiel nad 3,5t
a autobusov vo vymedzenom čase v po-pia od 20.00-06.00 a v so a ne nonstop. Je možné požiadať
o vydanie povolenia na osadenie tohto trvalého dopravného značenia. Zo strany PZ nie je zákonom
stanovený časový termín v akom sa toto dopravné značenie musí osadiť od vydania povolenia.
Vzhľadom na dosť vysokú finančnú investíciu a zvýšené zahustenie dopravných značiek na všetkých
vstupoch a výstupoch obce ako aj vzhľadom na skutočnosť, že situácia s parkovaním nákladných
vozidiel v našej obci nie je až taká kritická, starosta obce navrhol OZ zvážiť osadenie TDZ zóny so
zákazom státia vozidiel nad 3,5t a autobusov vo vymedzenom čase v po-pia od 20.00-06.00 a v so a ne
nonstop.
Návrh uznesenia:
-

OZ schvaľuje osadenie TDZ „ Prejazd zakázaný“ cez Hrnčiarsku ulicu v smere od Voderadskej
ul.

Počet poslancov: 9,
-

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

OZ schvaľuje osadenie TDZ „Vymedzenie zóny so zákazom státia vozidiel nad 3,5t a autobusov
vo vymedzenom čase v po-pia od 20.00-06.00 a v so a ne nonstop“

Počet poslancov: 9, Počet prítomných: 7, Za: 2 – Hrašna, Tomly, Proti: 0,
Zdržal sa: 5
Návrh uznesenia osadenie TDZ „Vymedzenie zóny so zákazom státia vozidiel nad 3,5t a autobusov ...
nebol prijatý.

8. Vydanie stanoviska k stojiskám na odpadky pri bytovkách Hliníky a Mlynárska
Na základe uznesenia z minulého zasadnutia OZ boli prehodnotené predbežné ceny oplotenia stojísk
na odpadky pri bytovke v Hliníkoch na predbežnú cenu 1940,- € /z 5409,- € – zmenšila sa hrúbka

podkladnej vrstvy, povrchová úprava a vypadlo prekrytie/a na Mlynárskej ul. na 3323,- € /z 3660,- € –
zmenšila sa hrúbka podkladnej vrstvy a povrchová úprava/.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje výstavbu uvedených stojísk v spomenutých cenových reláciách a schvaľuje doplnenie
týchto stojísk o výsadbu zelene okolo ich oplotenia.
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

9. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2015
v súlade s os. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
4/2005 tak ako bolo prednesené, kde príjmy a výdavky sa zvyšujú o sumu 131 450 €.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2015
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

10. Oboznámenie OZ s monitorovacou správou programového rozpočtu
Poslanci OZ boli oboznámení s monitorovacou správou programového rozpočtu, v ktorej bolo
zhodnotené priebežné percentuálne plnenie jednotlivých programov rozpočtu k 30.6.2015.
Návrh uznesenia:
OZ prerokovalo monitorovaciu správu programového rozpočtu a berie ju na vedomie.

11. Žiadosť o výmenu pozemku p. Slamka
P. Slamka ako vlastník pozemku reg. „C“ parc. č. 816/1, evidovanom na LV č. 3015 žiada obec o výmenu
pozemku rovnakého charakteru a výmery, nakoľko na uvedenom pozemku je v súčasnosti stavebná
uzávera. Zo strany OZ bolo poznamenané, že na tomto pozemku nie je stavebná uzávera, pretože to
nie je evidované na LV, ale pozemok má pre obec určitý význam, lebo aj minulé obecné zastupiteľstvá
schválili odkúpenie pozemkov v tejto línii, t.j. susediacich s Alejovou ulicou, čím by sa v budúcnosti
zabezpečila jej komfortná šírka, ako jednej z možných hlavných obecných vetiev dopravnej
infraštruktúry.
Návrh uznesenia:
-

OZ poveruje komisiu životného prostredia a pozemkových úprav prípravou variantných riešení
zámen uvedeného pozemku

-

OZ poveruje obecný úrad vstúpiť do rokovaní aj s vlastníkmi zostávajúcich pozemkov
v rovnakej línii s Alejovou ulicou o možnostiach získania týchto pozemkov do vlastníctva obce

Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

12. Schválenie dodatku k zmluve - Dom Seniorov
Na základe protokolu o výsledku kontroly NKU nebolo postačujúce, že OZ prijalo uznesenie č. 11/14 ,
ktorým sa nájomcovi obecnej budovy /v súčasnosti Domu seniorov/ odpúšťa nájomné za október až
december 2013 vo výške 1200,- EUR, ale v rámci opatrení na odstránenie nedostatkov kontroly treba
urobiť aj dodatok k nájomnej zmluve, kde bude táto čiastka zmluvne podchytená.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Dodatok č. 1. k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.3.2013
Počet poslancov: 9, Počet prítomných: 7,

Za: 5,

Proti: 1 Hrašna, Zdržal sa: 1 Tomly

13. Schválenie zníženia preddavkov za energie pri prenájme časti priestorov futbalového
štadiónu:
Na základe vyúčtovania za energie pri prenájme uvedenej nehnuteľnosti bola zistená priemerná
spotreba za energie za mesiac vo výška cca 180 EUR. V zmysle platnej nájomnej zmluvy je obec povinná
preddavkami účtovať za energie 500 EUR mesačne. Po výpočte ročného zúčtovania obec musela vracať
za preddavky za energie cca 4200 EUR. OZ sa po rozprave zhodlo na sume 250,- EUR.
Návrh uznesenia:
-

OZ schvaľuje zníženie výšky mesačného poplatku za energie pri prenájme časti priestorov
futbalového štadiónu na sumu 250,- EUR mesačne.
OZ poveruje obecný úrad vypracovaním dodatku k nájomnej zmluve

Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

14. Prerokovanie správy komisie stavebnej, dopravnej a ochrany ver. poriadku
K bodu 1 správy:
P. Július Lackovič, Mostová č. 15 požiadal vedenie obce o vyriešenie problému s ničením trávnika pred
jeho domom počas futbalových zápasov resp. turnaja. Vo svojej žiadosti uvádza: „Počas týchto zápasov
pravidelne parkujú autá na trávniku pred mojim domom a ničia ho. Aj keď je to už obecný pozemok,
starám sa o neho a investujem aj do trávového semena, tak si neželám aby moju snahu stále niekto
ničil.“ Menovaný navrhuje: „Jazdný pruh na Mostovej odstaviť značkou zákaz zastavenia. Tabuľa môže
byť umiestnená pred mojim domom pri kontrolnej šachte kanalizácie. Vyrieši sa tým problém s ničením
trávnikov nie len môjho, ale aj ostatných susedov a zároveň sa odstráni problém s upchatou
križovatkou pred mojim domom počas zápasov.“

Komisia sa zhodla, že umiestnenie dopravnej značky podľa návrhu menovaného nie je systémové
riešenie. Navrhované dopravné značenie by komplikovalo svojim obmedzením majiteľov domov státie
motorových vozidiel na Mostovej ulici, až po najbližšiu križovatku, nakoľko zákazová dopravná značka
je bez časového obmedzenia a nie je ju možné vymedziť iba počas futbalových zápasov.
Návrh uznesenia k bodu 1 zápisnice:
OZ neschvaľuje osadenie požadovanej dopravnej značky
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

K bodu 2 správy
P. Kankara z bufetu Zákruta na Cíferskej ulici podal ústny podnet na komisiu v súvislosti s neodtekaním
a hromadením dažďovej vody pred bufetom.
Komisia na inkriminovanom mieste konštatuje:
- cestná infraštruktúra nedisponuje odtokovými žľabmi,
- likvidácia dažďovej vody sa v súčasnosti rieši násypom kameniva nižšej frakcie, ktorý realizuje
prevádzkovateľ bufetu,
- problém likvidácie dažďovej vody je možné systémovo riešiť drenážnym systémom.
Komisia navrhuje situáciu riešiť komplexne v súčinnosti s majiteľom nehnuteľnosti kde sa prevádzka
bufetu nachádza a správcom cesty (Trnavský samosprávny kraj). Komisia odporúča kritickú likvidáciu
dažďovej vody riešiť naďalej násypom kameniva realizovaným majiteľom nehnuteľnosti.
Návrh uznesenia k bodu 2 zápisnice:
-

OZ konštatuje, že riešenie uvedenej situácie nie je v kompetencii obce
OZ ukladá obecnému úradu o danej situácii upovedomiť správcu komunikácie a požadovať od
neho adekvátne riešenie

Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

K bodu 3 správy
P. Tibor Cíferský, Sv. Martina č. 100 podal žiadosť o poskytnutie návštevy stavebnej komisie na Obecný
úrad.
Komisia na mieste prijala od žiadateľa 3 podnety:
- Komín na nehnuteľnosti suseda p. Šimončiča (č. domu 102) podľa p. Cíferského nespĺňa stanovenú
výšku a zadymuje jeho dvor.
Komisia konštatuje, že vizuálne sa komín javí ako stavba bezproblémová.
- Sused p. Šimončič (č. domu 102) podľa p. Cíferského spaľuje dreviny v plechovom sude, čím spôsobuje
nadmerné zadymenie.
Komisia konštatuje a odporúča v prípade aktuálneho podania oznámenia o spaľovaní drevín
v plechovom sude,
písomne upozorniť spaľovateľa na dodržiavanie príslušných noriem
pojednávajúcich o spracovaní „vegetačného odpadu“.

- Ďalej p. Cíferský namieta, že z pozemku suseda p. Minárika (č. domu 98) presahuje ihličnatý strom
konármi nad jeho pozemok, čím ohrozuje nehnuteľnosť p. Cíferského.
Komisia odporúča písomne vyzvať p. Minárika na orezanie dreviny, ktorá presahuje nad pozemok p.
Cíferského.
Návrh uznesenia k bodu 3 zápisnice:
OZ ukladá obecnému úradu písomne informovať p. Minárika o sťažnosti suseda
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

15. Stanovenie ceny za predaj monografie k 800. výročiu založenia kostola
Výroba 500 ks knihy bola vysúťažená na 4720,- EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že tento náklad bude
hradiť obec, je za účelom aspoň čiastočnej návratnosti investície potrebné prijať uznesenie na
stanovenie ceny , za ktorú sa bude monografia predávať. Po rozprave OZ navrhuje predajnú cenu 8,EUR/ks.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predajnú cenu monografie k 800. výročiu založenia kostola vo výške 8,- EUR/ks.
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

16. Informácie o akciách pri príležitosti 800. výročia založenia kostola
8.11.2015 o 10.30. hod. bude Slávnostná hodová sv. omša pri príležitosti 800. výročia založenia kostola.
15.11.2015 v poobedňajších hodinách /15.00, alebo 16.00 – čas bude ešte upresnený/ bude
v kultúrnom dome prebiehať verejná prezentácia monografie za účasti autorov, kde bude možné si
monografiu aj zakúpiť.
Návrh uznesenia:
OZ berie uvedené na vedomie

17. Informácia o vykonaných kontrolách od posledného zasadnutia a o prijatých opatreniach
OZ boli hlavnou kontrolórkou obce predložené správy o nasledovných kontrolách:
Kontrola č. 1/2015: Kontrola došlých faktúr, ich súlad s uzavretými zmluvami resp. objednávkami.
Kontrola príslušnej kapitoly rozpočtu z hľadiska zabezpečenia finančného krytia došlých faktúr. Pri
kontrole bolo jedno kontrolné zistenie – pri úhrade faktúr od spoločnosti ASA Trnava s.r.o. v decembri
2015 nebolo zabezpečené dostatočné krytie prostriedkov v rozpočte, tým došlo k porušeniu § 12 ods.
3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.
Na základe kontroly bolo prijaté opravné opatrenie v zmysle Správy z kontroly č. 1/2015:
1. V priebehu roku 2015 bola obecným zastupiteľstvom odsúhalsená zmena kompetencie starostu
obce vykonávať rozpočtové opatrenia a následne o nich informovať obecné zastupiteľstvo.
2. Naďalej pokračovať v školeniach zamestnancov obecného úradu, v tomto konkrétnom prípade sa
bude jednať o školenie: Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový
rozpočet, ktoré sa bude konať dňa 29.9.2015.
Kontrola č. 2/2015: Kontrola tvorby a použitia prostriedkov rezervného fondu, prípadne iného
finančného fondu, ak obec taký vytvorený má.
Pri výkone kontroly č. 2/2015 – Kontrola tvorby a použitia prostriedkov rezervného fondu, prípadne
iného finančného fondu, ak obec taký vytvorený má, nebolo žiadne kontrolné zistenie

Návrh uznesenia:
OZ berie na vedomie správy z vykonaných kontrol

18. Prijatie uznesenia súvisiaceho s MFO
Obec Hrnčiarovce nad Parnou je súčasťou Mestskej funkčnej oblasti /MFO/ mesta Trnava. Aby táto
MFO mala právnu subjektivitu, musí byť založené " Združenie obcí mestskej oblasti Trnava".
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje:
a) účasť obce Hrnčiarovce nad Parnou ako zriaďovateľa v združení obcí s názvom Združenie
obcí mestskej oblasti Trnava, so sídlom Hlavná 1, Trnava,
b) Zmluvu o zriadení Združenia obcí mestskej oblasti Trnava,
c) Stanovy Združenia obcí mestskej oblasti Trnava,
v súlade § 20b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov
OZ poveruje starostu obce realizovať potrebné náležitosti súvisiace s vytvorením a fungovaním
Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť v spolupráci s Mestom Trnava a príslušnými obcami potrebné
náležitosti
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

19. Žiadosť občanov časti
inžinierskych sietí

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

Mlynárskej ulice za Reštauráciou pri mlyne o vybudovanie

OZ po rozprave skonštatovalo, že výstavba inžinierskych sietí v danej lokalite je pre obec
nerealizovateľná z finančných dôvodov.
Návrh uznesenia:
OZ neschvaľuje výstavbu inžinierskych sietí v danej lokalite.
Počet poslancov: 9,

Počet prítomných: 7,

Za: 7,

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

20. Diskusia:
- Predsedníčka komisie životného prostredia a pozemkových úprav RNDr. Kopecká podala informáciu
ohľadne petície občanov žiadajúcich výrub topoľov pri potoku a o stanovisku Štátnej ochrany prírody
k tomuto výrubu.
- p. Slovák upozornil na rýchlojazdiace autá na Cíferskej ulici.
- p. Polková upozornila na sťažený pohyb ľudí s barlami po novovybudovanom námestí okolo
Hlúbikovej kaplnky
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa 24.08.2015
prijalo tieto uznesenia:
68/15 - schvaľuje navýšené náklady na rekonštrukciu školskej jedálne vo výške 6198,95 EUR.
69/15 - berie na vedomie prebiehajúce investičné akcie.
70/15 - schvaľuje zaradenie vybudovania prepojenia medzi ulicami Hrnčiarska a Hliníky do plánu
investičných akcií ešte v r. 2015.
71/15 - berie na vedomie výzvu na odkúpenie a v oboch variantách schvaľuje odkúpenie pozemku od
vlastníkov Mariána a Miloslava Solčányových v katastrálnom území Hrnčiarovce nad Parnou,
zapísaného na LV č. 306 ako parc.č. 330 zast.pl. a nádvoria o výmere 254 m2 v spoluvlastníckom podiele
po 1/20 (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel je 12,70 m2) s návrhom na prevod tohto podielu
na Obec kúpnou zmluvou a to nasledovnými možnosťami:
Variant 1. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na celej parcele č. 330 / t.j. 2 x 12,7 m2/,
Variant 2. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov po 1/20 na novovzniknutých parcelách č. 1256/1
a 1257/3, ktoré sa nachádzajú len pod stavbou existujúceho a v budúcnosti pristavaného Domu
smútku / t.j. 2 x /3,75 m2 + 3,45 m2/ = 2 x 7,2 m / a boli odčlenené od parc. č. 330 geometrickým
plánom č. 71/2015 geodeta Ing. Štefana Richnáka zo dňa 23.6.2015. OZ schvaľuje kúpne zmluvy
v oboch variantách.
72/15 - schvaľuje odkúpenie 1/2 vlastníckeho podielu uvedeného pozemku za sumu podľa
pôvodného znaleckého posudku, t.j. za 4,83 E/m2.
73/15 - schvaľuje Dychovému súboru Hrnčarovani dotáciu na rok 2015 vo výške 5.000,- EUR.
74/15 - schvaľuje osadenie TDZ „ Prejazd zakázaný“ cez Hrnčiarsku ulicu v smere od Voderadskej ul.
75/15 - schvaľuje výstavbu uvedených stojísk v cenových reláciách ako je uvedené v textovej časti
a schvaľuje doplnenie týchto stojísk o výsadbu zelene okolo ich oplotenia.
76/15 - schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2015.
77/15 - berie na vedomie monitorovaciu správu programového rozpočtu v takom znení, ako bola
prednesená.
78/15 - poveruje komisiu životného prostredia a pozemkových úprav prípravou variantných riešení
zámen uvedeného pozemku.

79/15 - poveruje obecný úrad vstúpiť do rokovaní aj s vlastníkmi zostávajúcich pozemkov v rovnakej
línii s Alejovou ulicou o možnostiach získania týchto pozemkov do vlastníctva obce.
80/15 - schvaľuje Dodatok č. 1. k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.3.2013
81/15 - schvaľuje zníženie výšky mesačného poplatku za energie pri prenájme časti priestorov
futbalového štadiónu na sumu 250,- EUR mesačne.
82/15 - poveruje obecný úrad vypracovaním dodatku k nájomnej zmluve.
83/15 - konštatuje, že riešenie situácie neodtekanie a hromadenie dažďovej vody pred bufetom
Kankarová - Zákruta na Cíferskej ulici nie je v kompetencii obce a zároveň ukladá obecnému úradu
o danej situácii upovedomiť správcu komunikácie a požadovať od neho adekvátne riešenie.
84/15 - ukladá obecnému úradu písomne informovať p. Minárika o sťažnosti suseda Cíferského
Tibora.
85/15 - schvaľuje predajnú cenu monografie k 800. výročiu založenia kostola vo výške 8,- EUR/ks.
86/15 - berie uvedené na vedomie informácie o akciách pri príležitosti 800. výročia založenia kostola.
87/15 - berie na vedomie správy z vykonaných kontrol.
88/15 - schvaľuje:
a) účasť obce Hrnčiarovce nad Parnou ako zriaďovateľa v združení obcí s názvom Združenie
obcí mestskej oblasti Trnava, so sídlom Hlavná 1, Trnava,
b) Zmluvu o zriadení Združenia obcí mestskej oblasti Trnava,
c) Stanovy Združenia obcí mestskej oblasti Trnava,
v súlade § 20b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
d) poveruje starostu obce realizovať potrebné náležitosti súvisiace s vytvorením
a fungovaním Združenia obcí mestskej oblasti Trnava.
e) ukladá obecnému úradu zabezpečiť v spolupráci s Mestom Trnava a príslušnými obcami
potrebné náležitosti.

Zápisnicu overili: Mgr. Kátlovská Elena

p. Cíferský Štefan

