OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad
Parnou, konaného dňa 08.12.2016 v kultúrnom dome Hrnčiarovce nad
Parnou
Uznesenie č. 59/16 – rozpočet obce na rok 2017.
OZ schvaľuje rozpočet na rok 2017.
Uznesenie č. 60/16 – VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce nad Parnou.
OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Hrnčiarovce nad Parnou o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Uznesenie č. 61/16 – VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ...
OZ schvaľuje po zapracovaní všetkých pripomienok Všeobecne záväzného nariadenia obce
Hrnčiarovce nad Parnou
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Uznesenie č. 62/16 – Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti.
OZ schvaľuje predložený návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Hrnčiarovce nad Parnou č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 63/16 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2016
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2016.
Uznesenie č. 64/16 – plán kontrolnej činnosti do 30.06.2017.
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti do 30.06.2017.
Uznesenie č. 65/16 – odmeny poslancov

OZ schvaľuje za celoročnú prácu poslancom OZ ročnú odmenu za r. 2016 vyplatenú vo
výplatnom termíne za mesiac november 2016 nasledovne: Babicová 350,-€, Ing. Hrašna 300,- 2RNDr. Kopecká 350,-€, Mgr. Kátlovská 350,-€, Kochajda 300,-€, Konečný 300,-€, Ing.
Račková 600,-€, PhDr. Tomly 350,-€, Cíferský 300,-€.
Uznesenie č. 66/16 – odmena kontrolórky obce
OZ schvaľuje odmenu Ing. Božene Ďurkovičovej kontrolórke obce ročnú odmenu za r. 2016
vo výške 400,- €.
Uznesenie č. 67/16 – prerokovanie vysporiadania pozemkov vo vlastníctve p. Šturdíka
Jozefa, Vl. Clementisa 30, Trnava
OZ ukladá OcÚ zaslať písomne informáciu, aby sa p. Šturdík obrátil so svojou žiadosťou
o vysporiadanie predmetných pozemkov na Slovenský vodohospodársky podnik.
Uznesenie č. 68/16 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Mgr. Cíferský Tomáš, Nová
6, Hrnčiarovce n/P
OZ schvaľuje:
a) Spôsob predaja novovzniknutej parcely č. 1415/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere
6 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov a článku 7. VZN č. 1/2010, priamym predajom, nakoľko žiadateľ je
vlastníkom stavby, ktorá je na pozemku postavená,
b) Predaj novovzniknutej parcely č. 1415/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6
m2 podľa článku 3. bod 3.1. písm. A) písm. a) VZN č. 1/2010 za podmienky výšky kúpnej
ceny 60,- €/m2, t.j. za celý pozemok v sume 360,- €.
Uznesenie č. 69/16 - žiadosť o zmenu Územného plánu obce – Ing. Sedlický Tomáš,
Spartakovská 14, Trnava
1. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje uvedenú žiadosť
a požiadavku žiadateľa o zmenu Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou: Tomáš
Sedlický – zmena územného plánu na parcele č. 631 – výmaz príjazdovej komunikácie
a zmena na požadované funkčné využitie ako plochy určené na bývanie v rodinných domoch
2. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje obstaranie a vypracovanie
nových zmien a doplnkov Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou, ktorých
predmetom riešenia budú požiadavky uvedené v bode 1.
3. Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním týchto zmien a doplnkov
územného plánu uhradí v zmysle § 19 stavebného zákona žiadateľ uvedený v bode 1/.
4. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou oprávňuje starostu obce zabezpečiť
v zmysle § 2a stavebného zákona odborne spôsobilú osobu na obstarávanie nových zmien
a doplnkov Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou a spracovateľa týchto zmien
a doplnkov.
Uznesenie č. 70/16 - zníženia nájmu za reklamné plochy
OZ súhlasí so znížením nájmu za reklamnú plochu na sumu 400,- €/ ročne umiestnenú na
štadióne.
Uznesenie č. 71/16 - prerokovanie situácie s dirigentom speváckeho zboru

OZ súhlasí s uhrádzaním čiastky 130,- € mesačne p. Alexandrovi Bergerovi za vedenie
speváckeho súboru Hrnčarovan.
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Uznesenie č. 72/16 - prenájom budovy bývalej MŠ
- OZ predbežne súhlasí so zahájením uvedenej činnosti Detského centra v budove bývalej MŠ
na ulici Sv. Martina 69.
- OZ poveruje obecný úrad vypracovaním zmluvy o budúcej zmluve predtým ako obec pristúpi
k vykonaniu požadovanej sanácii vlhkého muriva v danej budove.

Uznesenie č. 73/16 - harmonogram zasadnutí OZ na r. 2017
OZ schvaľuje predbežný harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017 nasledovne: 22.2., 27.4.,
28.6., 24.8., 18.10., 23.11. – pracovná porada, 13.12.2017.

Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

