ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 13.12.2017
Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Mgr. Elena Kátlovská, p. Jana Babicová
Overovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD, p. Viliam Kochajda
Zapisovateľka: p. Jarmila Tomeková
Otvorenie – starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných skonštatoval, že OZ je
uznášaniaschopné, neprítomný poslanec Štefan Cíferský. Starosta obce
oboznámil
prítomných s programom a vyzval poslancov, či majú nejaké doplňujúce návrhy do programu
zasadnutia OZ. Poslankyňa RNDr. Monika Kopecká žiada, aby bol bod programu č. 14
prerokovaný ako bod č. 1. Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby sa dnešné rokovanie
riadilo týmto programom:
1. Prerokovanie používania bývalej materskej školy – rodinné centrum Hrnček – p. Vallová
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
4. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej
školy a školských zariadení
5. Oboznámenie s plánom kontrolnej činnosti do 30.6.2018
6. Schválenie VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce
7. Schválenie odmien poslancov OZ
8. Schválenie odmeny kontrolóra
9. Zmena rozpočtu rozpočtových opatrení č. 8/2017, 9/2017
10. Zmluva o dielo so spoločnosťou LUSH , s.r.o., Zvolen
11. Schválenie uznesenia o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie na Športovej ulici
spoločnosťou TAVOS
12. Schválenie postúpenia pohľadávky a zmluvy o dielo na spoločnosť Magellan Central
Europe, s.r.o., Bratislava.
13. Schválenie investičného zámeru WAPO
14. Členstvo obce v združení právnických osôb
15. Prerokovanie používania bývalej materskej školy - p. Eliáš
16. Schválenie návrhu predbežných termínov zasadnutí OZ
17. Vianočný koncert
18. Diskusia
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol jednomyselne schválený.
1. Prerokovanie používania bývalej materskej školy – rodinné centrum Hrnček
Skupina aktívnych mamičiek založila rodinné centrum Hrnček, kde sa budú stretávať
mamičky a ich deti s cieľom otvoriť herničky, krúžky pre deti, organizovať pravidelné akcie,

odovzdávať si vzájomné skúsenosti. Obec im poskytla časť nevyužitých priestorov bývalej
MŠ na ulici Sv. Martina 69.
Návrh uznesenia:
OZ súhlasí s dočasným pôsobením rodinného centra Hrnček v budove bývalej MŠ, na ulici
Sv. Martina 69.
2Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 – splnené.
3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Návrh rozpočtov na roky 2018 – 2020 bol zverejnený na internetovej obecnej stránke, vo
vývesných skriniach OcÚ a s predmetným materiálom sa mali možnosť podrobne oboznámiť
aj poslanci OZ. Ekonómka obce predniesla rozpočet na rok 2018:
Bežné príjmy
1 244 725,- €
Bežné výdavky
1 149 938,- €
Kapitálové príjmy
0,- €
Kapitálové výdavky
109 943,- €
Príjmové fin. operácie
40 000,- €
Výdavkové fin. oper.
82 844,- €
Vlastné príjmy školy
58 000,- €
Príjmy celkom:
1 342 725,- €
Výdavky celkom:
1 342 725,- €
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla stanovisko k navrhovaným
rozpočtom na roky 2018 – 2020.
Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k navrhovanému viacročnému rozpočtu, ako
aj k rozpočtu na rok 2018 a skonštatovala, že navrhované rozpočty sú spracované v zhode so
všetkými zákonmi dôležitými pre tvorbu rozpočtov v samospráve a verejnej správe
a odporúča OZ rozpočet na rok 2018 schváliť a návrh rozpočtov na roky 2019 – 2020 zobrať
na vedomie.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predložený a upravený rozpočet na rok 2018
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
materskej školy a školských zariadení
Poslanci OZ sa mali možnosť s predmetným VZN oboznámiť a nemajú pripomienky k jeho
zneniu.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej
školy a školských zariadení
Hlasovanie:

Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5.Oboznámenie s plánom kontrolnej činnosti do 30.6.2018
Kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová oboznámila prítomných s plánom kontrolnej činnosti do
30.6.2018. OZ berie na vedomie predložený plán kontrolnej činnosti do 30.6.2018

-36. Schválenie VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce
Zásady hospodárenia s majetkom obce sú povinnou súčasťou vnútorných noriem obecnej
samosprávy na základe § 9 ods. 1 Zákona o majetku obcí (zák. č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov. Medzi normami Obce Hrnčiarovce nad Parnou norma s náležitosťami
zásad hospodárenia chýbala.
Istú časť témy, ktorá patrí do zásad hospodárenia upravovalo VZN č. 1/2010, ktoré má však
z pohľadu aktuálnej platnej právnej úpravy niektoré nedostatky z tohto dôvodu bolo potrebné
prijať nové VZN, kde budú tieto nedostatky odstránené.
Poslanci sa mali možnosť
oboznámiť s predmetným materiálom ešte pred rokovaním a na predrokovaní navrhli určité
zmeny, ktoré boli zapracované do návrhu VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Jedná sa o tieto zmeny:
- §6, odst. 1, písm. a): doplniť sumu 3500,- EUR
- §8, odst. 2: doplniť sumu 3500,- EUR
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predložené 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
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Schválenie odmien poslancov OZ
V zmysle Zásad odmeňovania poslancov Obce Hrnčiarovce nad Parnou navrhujem ročnú
odmenu za r. 2017 vo výplatnom termíne za mesiac december 2017 poslancom OZ
nasledovne:
- Jana Babicová
350,- EUR
- Ing. Štefan Hrašna
300,- EUR
- Mgr. Elena Kátlovská
350,- EUR
- RNDr. Monika Kopecká
350,- EUR
- Viliam Kochajda
300,- EUR
- Ľubomír Konečný
300,- EUR
- PhDr. Bystrík Tomly
350,- EUR
- Ing. Terézia Račková
600,- EUR

- Štefan Cíferský
300,- EUR
Návrh uznesenia:
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,- €.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Schválenie odmeny kontrolóra obce
V zmysle zákona o obecnom zriadení navrhujem ročnú odmenu za r. 2017 vo výplatnom
termíne za mesiac december 2017 kontrolórke obce Ing. Božene Ďurkovičovej vo výške 400,EUR.
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OZ schvaľuje ročnú odmenu za r. 2017 vo výške 400,- EUR vyplatiť kontrolórke obce Ing.
Božene Ďurkovičovej vo výplatnom termíne za mesiac december 2017.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017, 9/2017
V súlade s ods. 2, písm. a/, § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 8/2017, 9/2017. S predmetným materiálom sa poslanci mali
možnosť oboznámiť ešte pred zasadnutím OZ.
Návrh uznesenia:
OZ:
a) berie na vedomie RO č. 8/2017
b) schvaľuje RO č. 9/2017
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Zmluva o dielo so spoločnosťou LUSH , s.r.o. Zvolen
Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou
jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce, v lokalite „Pri sade“. Poslanci OZ sa
oboznámili s obsahom predmetnej zmluvy a navrhujú jej schválenie.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predloženú Zmluvu o dielo so spoločnosťou LUSH, s.r.o., Zvolen
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Schválenie uznesenia o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie na Športovej ulici
spoločnosťou TAVOS
Z dôvodu zprevádzkovania vodovodu a kanalizácie na Športovej ulice je potrebné uzatvoriť
zmluvu o prevádzkovaní so spoločnosťou TAVOS, OZ navrhuje prijať nasledovné uznesenie:
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
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-512. Schválenie postúpenia pohľadávky a zmluvy o dielo na spoločnosť Magellan Central
Europe, s.r.o., Bratislava.
Zhotoviteľ rekonštrukcie verejného osvetlenia (VO), spoločnosť Project1, podala na obec
žiadosť o súhlas s postúpením pohľadávky na spoločnosť Magellan Central Europe, s.r.o.,
Bratislava. V zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo môže zhotoviteľ postúpiť uvedenú
pohľadávku na tretiu osobu len so súhlasom objednávateľa (obec). Za prítomnosti starostu
obce, kontrolórky a predsedníčky ekonomickej komisie prebehli jednania medzi obcou
a spoločnosťou Project1, s.r.o., na základe ktorých zhotoviteľ ponúkol obci dodatočnú montáž
24 ks svietidiel VO za 1,- € v zmysle predloženej zmluvy ako protihodnotu za požadovaný
súhlas. Táto požiadavka bola kontrolórkou obce a predsedníčkou ekonomickej komisie
preverená zo strany dopadov na úverovú zaťaženosť obce, kde možno konštatovať, že
úverová zaťaženosť obce nebude udelením súhlasu s postúpením pohľadávky zvýšená.
Návrh uznesenia:
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.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

13. Schválenie investičného zámeru WAPO
OZ sa už na svojom minulom zasadnutí zaoberalo žiadosťou o posúdenie investičného
zámeru výstavby závodu na spracovanie komunálneho odpadu v plazmovom splyňovači, pod

pracovným názvom "WAPO", týchto subjektov:
1.PGP Terminál,a.s. Ostrava,Česká republika – majiteľ licenčných práv a exkluzívny
reprezentant spoločnosti Westinghouse Plasma Corp.,Canada,pre Slovenskú republiku, IČO:
29 395 062
2.EKO-Power, s.r.o., Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO:45 695 709 ,
3.Regionálny municipalitný subjekt (Združenie miest a obcí - región JE Jaslovské Bohunice,
Trhová 2, Trnava), IČO:31826385
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
6Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

14. Členstvo obce v združení právnických osôb
Obec Hrnčiarovce n/P sa v priebehu roku 2017 zúčastnila projektu „Udržateľné odpadové
hospodárstvo pre obce Mikroregiónu 11 Plus“. Súčasťou tohto projektu bolo potrebné
vytvoriť združenie právnických osôb, ktorého cieľom bude trvale udržateľné odpadové
hospodárstvo. Vzhľadom na neistú situáciu týkajúcu sa čerpania NFP v oblasti odpadového
hospodárstva, kde nie je momentálne úplne jasné, či by vstup našej obce do združenia za
účelom trvale udržateľného odpadového hospodárstva neznemožnil čerpanie NFP samotnej
obci, OZ momentálne neschvaľuje vstup obce do takéhoto združenia.
Návrh uznesenia:
OZ neschvaľuje členstvo obce v združení právnických osôb.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

15. Prerokovanie používania bývalej materskej školy - p. Eliáš, Hliníky 52, Hrnčiarovce
n/P

P. Milan Eliáš informoval prítomných, že spolu s kamarátom Patrikom Lagom robia už asi
rok hudbu pre deti, natáčajú na ňu videoklipy. Úspech našich klipov nezostal nepovšimnutý a
momentálne točíme videoklipy pre TV JOJ výmenou za reklamu - oni nám videoklipy hrajú
na ich detskej TV RIK a my im ich zadarmo vyrobíme. Do nášho najnovšieho videoklipu sa
dokonca zapojil aj herec pán Michal Hudák a premiéru bude mať v druhej polovici tohto
mesiaca. Naše videoklipy sú natáčané u mňa doma v Hrnčiarovciach. Bol som v priestoroch
bývalej MŠ a mal by som záujem prenajať si jednu z miestností v tomto objekte, konkrétne
miestnosť na prízemí hneď vpravo pri vchode. . Naša činnosť v nej by bola hlavne zameraná
na nahrávanie pesničiek pre deti, natáčanie videoklipov a rozprávok. My by sme Vám za to,
keby ste nám miestnosť poskytli, na oplátku zaručili reklamu pre obec a šírenie jej dobrého
mena na celé SVK...V každom z našich videoklipov by bola obec Hrnčiarovce nad Parnou
spomenutá ako hlavný partner. Poslanci OZ navrhujú starostovi obce vyvolať stretnutie s p.
Eliášom za účelom dojednať podmienky prenájmu miestnosti v budove bývalej MŠ.
Návrh uznesenia:
OZ nesúhlasí s bezodplatným používaním miestnosti v budove bývalej MŠ.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Schválenie návrhu predbežných termínov zasadnutí OZ
21.2., 26.4., 27.6., 23.8., 11.10., 22.11. – pracovná porada, 12.12. OZ berie na vedomie návrh
predbežných termínov zasadnutí OZ.
17. Vianočný koncert – starosta obce pozval prítomných na vianočný koncert, ktorý sa
uskutoční dňa 17.12.2017 o 16.00 hod. v KD.
-718. Diskusia:
Do diskusie sa prihlásila Daniela Miškále, ktorá poďakovala OZ za zvolanie stretnutia
vlastníkov pozemkov v lokalite Za Humnami, ktoré sa uskutočnilo 22. 11. 2017. Zároveň
vzniesla námietky voči štúdii predloženej p. Liom a prezentovala nový návrh využívania
predmetnej lokality, pričom znovu požiadala o preradenie lokality z výhľadovej časti do
návrhu. Poslanec Š. Hrašna ju upozornil, aby rešpektovala prijaté uznesenie OZ, ktoré
vyžaduje funkčné využitie celého priestoru danej lokality. Poslankyňa M. Kopecká
skonštatovala, že sa jedná už o 4. návrh p. Miškále v priebehu pol roka, pričom predložený
návrh nerešpektuje to, na čom sa dohodli vlastníci pozemkov na prechádzajúcom stretnutí.
Prítomných poslancov informovala, že na stretnutí občanov boli predstavené predchádzajúce
návrhy p. Miškále a štúdia p. Lia vypracovaná autorizovaným projektantom, pričom vlastníci
pozemkov mali možnosť vzniesť danej štúdii pripomienky a po ich zapracovaní má byť návrh
zverejnený za účelom zistenia jeho podpory zo strany vlastníkov. Zároveň povedala, že sa
môžu zverejniť aj dve štúdie a ak jedna z nich získa súhlas nadpolovičnej väčšiny, OZ sa ňou
bude ďalej zaoberať. Následne sa p. Miškále spýtala, čo znamená nadpolovičná väčšina
a skonštatovala, že najväčší vlastníci sú Jánošíková, Lio a ona, takže či postačuje, keď sa
dohodnú oni traja. Poslanec Hrašna odporučil p. Miškále oboznámiť sa s legislatívou
súvisiacou s jednoduchými pozemkovými úpravami. M. Kopecká uviedla, že je potrebné

získať súhlas vlastníkov, ktorí vlastnia nadpolovičnú výmeru pozemkov v lokalite Za
humnami (vrátane ochranných pásiem).

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zápisnicu overili:

RNDr. Monika Kopecká

p. Viliam Kochajda

Schválil: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

