UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad
Parnou, konaného dňa 13.12.2017

Uznesenie č. 55/A/17- používanie bývalej materskej školy – rodinné centrum Hrnček
OZ súhlasí s dočasným pôsobením rodinného centra Hrnček v budove bývalej MŠ, na ulici
Sv. Martina 69.
Uznesenie č. 56/17 – rozpočet obce Hrnčiarovce n/P na rok 2018
OZ schvaľuje predložený a upravený rozpočet na rok 2018.
Uznesenie č.57/17 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
materskej školy a školských zariadení
OZ schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej
školy a školských zariadení.
Uznesenie č. 58/17 - VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce
OZ schvaľuje VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce s nasledovnými zmenami:
- §6, odst. 1, písm. a): doplniť sumu 3500,- EUR
- §8, odst. 2: doplniť sumu 3500,- EUR
Uznesenie č. 59/17 – odmeny poslancov OZ
OZ schvaľuje odmeny poslancov OZ za rok 2017 nasledovne: Jana Babicová 350,- €, Ing.
Štefan Hrašna 300,- €, Mgr. Elena Kátlovská 350,- €, RNDr. Monika Kopecká 350,- €, Viliam
Kochajda 300,- €, Ľubomír Konečný 300,- €, PhDr. Bystrík Tomly 350,- €, Ing. Terézia
Račková 600,- €, Štefan Cíferský 300,- €. Ročné odmeny poslancov OZ budú vyplatené vo
výplatnom termíne za mesiac december 2017.
Uznesenie č. 60/17 – odmena kontrolóra obce
OZ schvaľuje ročnú odmenu za r. 2017 vo výške 400,- EUR vyplatiť kontrolórke obce Ing.
Božene Ďurkovičovej vo výplatnom termíne za mesiac december 2017.
Uznesenie č. 61/17- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017, 9/2017
OZ:
a) berie na vedomie RO č. 8/2017
b) schvaľuje RO č. 9/2017

Uznesenie č. 62/17 - Zmluva o dielo so spoločnosťou LUSH , s.r.o. Zvolen
OZ schvaľuje predloženú Zmluvu o dielo so spoločnosťou LUSH, s.r.o., Zvolen
2Uznesenie č. 63/17 - Schválenie uznesenia o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie na
Športovej ulici spoločnosťou TAVOS
OZ:
a) schvaľuje uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní vodovodu IBV Hoferské – vetva „V-1“,
potrubie HDPE DN 100 v dĺžke 370 m s TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany
b) schvaľuje uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní kanalizácie IBV Hoferské – stoka „S-1“,
DN 250 v dĺžke 395 m s TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany
c) oprávňuje starostu obce podpísať zmluvy o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie

Uznesenie č. 64/17 - schválenie postúpenia pohľadávky a zmluvy o dielo na spoločnosť
Magellan Central Europe, s.r.o., Bratislava.
OZ schvaľuje:
a) postúpenie pohľadávky na tretiu osobu – spoločnosť Magellan Central Europe, s.r.o.
Bratislava
b) predloženú zmluvu o dielo medzi obcou a spoločnosťou Project1, s.r.o.

Uznesenie č. 65/17- schválenie investičného zámeru WAPO
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou berie na vedomie:
a) investičný zámer výstavby závodu na spracovanie komunálneho odpadu v plazmovom
splyňovači - závodu na ekologickú transformáciu (recykláciu) komunálneho odpadu na
výstupné produkty materiálovej povahy a ich spätné celospoločenské využitie v rámci
požiadaviek obehového hospodárstva Slovenskej republiky na báze technológie plazmového
splyňovania spoločnosti Westinghouse Plasma Corp.,Canada, pod pracovným názvom
"WAPO", vyššie uvedených subjektov a to na pozemkoch s parcelnými číslami: 2144, 2145,
2146, 2147, 2138/6, 2138/45,2138/46, 2138/5, 2148, 2153, 2154, nachádzajúcich sa v areáli
bývalého závodu TAZ-Trnava, v katastri obce Hrnčiarovce nad Parnou
b) zámer zriadiť podporný fond obce Hrnčiarovce nad Parnou vyššie uvedenými subjektmi
za účelom podpory miestneho rozvoja
c) OZ prehlasuje:
že investičný zámer je zo strany obce akceptovateľný len pri dodržaní všetkých platných
právnych predpisov

Uznesenie č. 66/17 - členstvo obce v združení právnických osôb
OZ neschvaľuje členstvo obce v združení právnických osôb.

Uznesenie č. 67/17 - prerokovanie používania bývalej materskej školy - p. Eliáš, Hliníky
52, Hrnčiarovce n/P
OZ nesúhlasí s bezodplatným používaním miestnosti v budove bývalej MŠ.

3 Uznesenie č. 68/17 - schválenie návrhu predbežných termínov zasadnutí OZ na rok 2018
OZ berie na vedomie návrh predbežných termínov zasadnutí OZ: 21.2., 26.4., 27.6., 23.8.,
11.10., 22.11. – pracovná porada, 12.12.2018.

Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

