ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 27.06.2017
Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: PhDr. Bystrík Tomly, p. Ľubomír Konečný
Overovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD., p. Štefan Cíferský
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Otvorenie – starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných skonštatoval, že OZ je
uznášaniaschopné, neprítomný Ing. Štefan Hrašna, p. Jana Babicová, p. Viliam Kochajda.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom a vyzval poslancov, či majú nejaké
doplňujúce návrhy do programu zasadnutia OZ. Žiadne doplňujúce návrhy do programu
zasadnutia OZ neboli podané. Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby sa dnešné rokovanie
riadilo týmto programom:
1. Kontrola uznesení
2. Schválenie záverečného účtu obce Hrnčiarovce n/P za r. 2016
3. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017
4. Schválenie Zmeny 03/2017 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
5. Schválenie obce ako žiadateľa o JPU v lokalite „Pri sade“
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti do 31.12.2017
7. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky č. 2/2017
8. Rôzne
- projekt „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ...“
- Prerokovanie žiadosti o zmenu ÚP – p. Miškále
- Prerokovanie žiadosti o prestrešenie plochy – p. Kaba
9. Diskusia
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol jednomyselne prijatý.
1. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 13/17, 17/17, 18/17 - splnené.
Uznesenie č. 14/17, 15/17, 16/17, 19/17, 20/17, 21/17 – plní sa.
2. Schválenie záverečného účtu obce Hrnčiarovce n/P za rok 2016
Záverečný účet obce za rok 2016 predniesla ekonómka OcÚ /celé znenie záverečného účtu za
rok 2016 je zverejnený na internetovej stránke obce/. Následne starosta obce vyzval hlavnú
kontrolórku obce Ing. Ďurkovičovú, aby predniesla svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce
Hrnčiarovce n/P za rok 2016. Hlavná kontrolórka obce navrhuje OZ schváliť Záverečný účet
obce Hrnčiarovce n/P za rok 2016 výrokom, „obecné zastupiteľstvo súhlasí s celoročným
hospodárením bez výhrad“. Zároveň odporúčam schváliť prídel do rezervného fondu Obce
Hrnčiarovce n/P vo výške 226 858,82 EUR. OZ berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra.
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Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje záverečný účet obce Hrnčiarovce nad Parnou za rok 2016.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie záverečného účtu obce Hrnčiarovce n/P za rok
2016:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Záverečný účet obce Hrnčiarovce n/P za rok 2016 bol jednomyselne schválený.
Prídel do rezervného fondu obce bude vo výške 226 858,82 EUR, časť z týchto finančných
prostriedkov vo výške 38.000,- EUR bude použitá:
- na stavebné úpravy okolia domu smútku 23.000,- EUR
- na stavebné úpravy okolia KD 15.000,- EUR
táto skutočnosť bude následne zapracovaná do zmien rozpočtu v rozp. opatreniach č. 3/2017.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje prídel do rezervného fondu obce bude vo výške 226 858,82 EUR, použitie časti
rezervného fondu vo výške 38 000 € a to: na stavebné úpravy okolia domu smútku 23.000,- €
a na stavebné úpravy okolia kultúrneho domu 15.000,- €.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
3. Zmena rozpočtu rozpočtových opatrením č. 3/2017
V súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo obecnému zastupiteľstvu
prednesená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017:

Bežné príjmy
Kapitál. príjmy
Finančné
operácie
Príjmy školy
Príjmy spolu:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky školy
Výdavky spolu:

Rozpočet
1.zmena 2.zmena 3.zmena Po 3. zmene
pred
zmenou
rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu
1 199 132
3 640
12 300
5 400
1 220 472
360
3 000
0
3 360
460 000
22 000
1 681 132
499 845
549 700
82 587
549 000
1 681 132

4 000

15 300

38 000
0
43 400

3 700
300

10 800
4 500

7 800
35 600

15 300

0
43 400

4 000

498 000
22 000
1 743 832
0
522 145
590 100
82 587
549 000
1 743 832

- 3Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za prijatie rozpočtového opatrenia č. 3/2017
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017 bola schválená.
4. Schválenie Zmeny 03/2017 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Na základe uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí prebiehala Zmena 03/2017 ÚP obce,
ktorá spočívala v nasledovnom:
Zmena 03/2017-a – na časti vymedzených plôch krajinnej zelene (časť p. č. 304/1)
v dotyku s vodným tokom Parná v zastavanom území na Mlynárskej ulici, kde sa navrhuje
plocha pre jeden pozemok na bývanie v RD (dochádza k zmene funkčného využitia cca 470
m2) a na časti vymedzených pôvodných plôch bývania v RD za bytovým domom, kde sa
navrhujú plochy verejnej zelene (dochádza k zmene funkčného využitia cca 770 m2).
Zmena 03/2017-b – na časti vymedzených pôvodných plôch bývania v RD (p. č. 1445)
v zastavanom území na Cíferskej ulici, kde sa navrhuje plocha pre služby (dochádza k zmene
funkčného využitia cca 470 m2).
Zmena 03/2017-c – vymedzená časť pôvodnej miestnej komunikácie s pripojením na
Voderadskú ulicu, ktorá sa navrhuje na zrušenie (dochádza k zmene funkcie na bývanie v RD),
resp. časť tejto komunikácie vo výhľadovej etape, kde dochádza k posunu jej trasovania (z časti
aj preradenie do návrhovej etapy) a vymedzená časť plôch bývania v RD vo výhľadovej etape
v dotyku s jestvujúcimi plochami bývania v zastavanom území (preradenie do návrhovej etapy
cca 900 m2 a pričlenenie k jestvujúcej lokalite A1-11).
Celý proces zmeny bol úspešne absolvovaný a na jeho ukončenie je dnes potrebné schváliť
nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou po prerokovaní :
1.

Berie na vedomie:

a)

správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmeny 03/2017 Územného plánu obce
Hrnčiarovce nad Parnou (príloha č. 1)

b)

stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené
k návrhu Zmeny 03/2017 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou

c)

výsledok preskúmania návrhu Zmeny 03/2017 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad
Parnou Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25
stavebného zákona, zo dňa 26.06/2017 č. j. OU-TT-OVBP1-2017/021694/Há
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2.

Schvaľuje:

a)

Zmenu 03/2017 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou

b)

Vyhodnotenie pripomienok - rozhodnutie ku stanoviskám a pripomienkam uplatnených
pri prerokovaní návrhu Zmeny 03/2017 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
(príloha č. 2)

c)

VZN č. 2/2017 a jeho prílohu č. 1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 03/2017
Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou

3.

Ukladá:

a)

zabezpečiť zverejnenie VZN č. 2/2017 a záväznej časti Zmeny 03/2017 Územného plánu
obce Hrnčiarovce nad Parnou
Termín :
ihneď po schválení Zmeny 03/2017 Územného plánu obce Hrnčiarovce
nad Parnou

b)

označiť textovú časť Zmeny 03/2017 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou,
hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou
Termín :
do 30 dní po schválení Zmeny 03/2017 Územného plánu obce Hrnčiarovce
nad Parnou

c)

vyhotoviť o obsahu Zmeny 03/2017 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MVDaRR SR
Termín :
do 3 mesiacov po schválení Zmeny 03/2017 Územného plánu obce
Hrnčiarovce nad Parnou

zabezpečiť uloženie Zmeny 03/2017 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
v obci (Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou), na Okresnom úrade Trnava, odbor
výstavby a bytovej politiky a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave)
Termín :
do 3 mesiacov po schválení Zmeny 03/2017 Územného plánu obce
Hrnčiarovce nad Parnou
Starosta obce dal hlasovať, kto je za prijatie uznesenia v takom znení, ako bolo prednesené.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
d)

5. Schválenie obce ako žiadateľa o JPÚ v lokalite „Pri sade“
Na minulom riadnom zasadnutí OZ uznesením č. 19/17 schválilo zámer vykonať JPÚ
v lokalite „Pri sade“. Za týmto účelom sa v KD dňa 14.6.2017 konalo stretnutie občanov –
vlastníkov dotknutých pozemkov, kde im bol celý proces JPÚ vysvetlený. Podľa predbežných
sčítaní na základe stretnutia občanov by mohla mať viac ako polovičná väčšina výmerových
vlastníkov záujem o tieto JPÚ, čo je postačujúce na spustenie tohto procesu. Na zjednodušenie
tohto procesu je v momentálnej situácii najoptimálnejšie, aby bola žiadateľom spustenia týchto
JPÚ obec. Spustenie tohto procesu bude pre obec bezplatné. Následne podľa vývoja tohto
procesu by sa mala obec stať vlastníkom časti pozemkov, ktoré na ňu budú prevedené
z vlastníctva SR. Až vtedy by sa mala obec aj finančne podieľať na tomto procese.
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Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje, aby obec bola žiadateľom o uskutočnenie JPÚ v lokalite „Pri sade“.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za prijatie uznesenia v takom znení, ako bolo prednesené.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti do 31.12.2017
Plán kontrolnej činnosti do 31.12.2017 predniesla kontrolórka obce, návrh bol zverejnený dňa
13.6.2017, poslanci sa mali možnosť s materiálom oboznámiť.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti do 31.12.2017.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie Plánu kontrolnej činnosti do 31.12.2017
v takom znení, ako bolo prednesené.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Plán kontrolnej činnosti do 31.12.2017 bol schválený.
7. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky č. 2/2017
Ing. Ďurkovičová, hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o výsledku kontroly č. 2/2017,
ktorú vykonala na ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P za kontrolné obdobie rok 2016. Výsledok kontroly
- neboli zistené žiadne nedostatky. OZ berie na vedomie podanú informáciu.
8. Rôzne:
- výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci
Hrnčiarovce nad Parnou“
Vzhľadom na to, že je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, v rámci ktorej by sme mohli získať pre domácnosti kompostéry a je to
v rámci
Prioritnej osi: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu
na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23,
bolo by vhodné , aby sa obec zapojila do tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP, nato je potrebné
schváliť nasledovné uznesenie:
OZ schvaľuje:
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hrnčiarovce nad Parnou“, realizovaného v rámci
výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23“,
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 5% hodnoty predloženého projektu
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Starosta obce dal hlasovať, kto je za prijatie uznesenia v takom znení, ako bolo prednesené.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
- prerokovanie žiadosti o zmenu ÚP – p. Miškále
P. Miškále doručila dňa 23.6.2017 na obecný úrad žiadosť o zmenu ÚP obce. OZ sa na
včerajšom predrokovaní danou žiadosťou zaoberalo a prišlo k záveru, že daná žiadosť nie je
„preklopením“ existujúceho výhľadového stavu ÚP do stavu návrhu, ale sa od výhľadového
stavu odlišuje. Z dôvodu nutnosti prerokovať takúto zmenu ÚP v širšom zastúpení, či už
viacerých dotknutých v danej lokalite, či už s odborníkmi, ktorí nám robili terajšiu zmenu ÚP,
minimálne však aspoň na úrovni príslušnej komisie pri OcÚ, OZ navrhuje tento bod programu
odročiť na nasledujúce zasadnutie OZ.
Návrh uznesenia:
OZ odročuje tento bod programu na nasledujúce zasadnutie.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za odročenie tohto bodu rokovania.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Tento bod programu sa odročuje na nasledujúce zasadnutie.
- prerokovanie žiadosti o prestrešenie časti obecného pozemku – Mgr. Kaba Matej,
Botanická 1, Trnava
Dňa 26.6.2017 bola na OcÚ doručená žiadosť p. Kabu o povolenie prestrešenia časti obecného
pozemku pred vstupom do jeho dieľne o výmere cca 5,6x11,2 m.
OZ sa na svojom predrokovaní danou žiadosťou taktiež zaoberalo a v konečnom vyjadrení
neschvaľuje vykonať toto prestrešenie obecného pozemku a to z dôvodov:
1.) estetických, pretože nie je vypracovaný podrobnejší plán, z ktorého by bolo zreteľnejšie aj
celé vyhotovenie danej konštrukcie spolu s vizualizáciou. Vzniká nám tu isté obecné centrum,
kde by nebolo vhodné zaťažovať tento priestor prestrešeniami.
2.) Vízia OZ je mať v budúcnosti z Alejovej ulice priestrannú dopravnú komunikáciu
s dostatočne širokou vozovkou a chodníkmi a to aj v nadväznosti s prerokúvaným zámerom
JPÚ, kde by v budúcnosti mohla byť zvýšená dopravná zaťaženosť a mohlo by vzniknúť riziko,
že takéto prestrešenie by jednoducho zavadzalo.
3.) Povolením jedného prestrešenia by mohol vzniknúť precedens ďalších žiadostí o obdobné
prestrešenia, čo by mohlo mať negatívny vplyv na estetický vzhľad obce.
4.) Taktiež je to viac ako 25 m2, čo nie je drobná stavba, muselo by sa uskutočniť stavebné
konanie, ktoré by sa riešilo na cudzom pozemku, čo by mohlo mať problematický priebeh ...
Návrh uznesenia:
OZ nesúhlasí s požadovaným prestrešením časti obecného pozemku.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť Mgr. Mateja Kabu bola zamietnutá.

-79. Diskusia:
- poslankyňa RNDr. Kopecká Monika- žiada vypracovať projektovú dokumentáciu na
chodník na Vinohradníckej ulici.
- poslanec PhDr. Tomly Bystrík – upozorňuje, že vidí väčší problém na Mlynárskej ulici, kde
je v zlom stave MK a takisto nie sú tam chodníky.
- poslankyňa Ing. Račková Terézia – žiada:
- o spoluprácu stavebnú komisiu, aby zmapovala všetky výtlky v celej obci
- o rekonštrukciu časti MK na Farskej ulici
- o rekonštrukciu chodníka od mostu po Skloplast
a zároveň týmto navrhuje starostovi obce zadať vypracovanie rozpočtu na tieto investície.
Návrh uznesenia:
OZ ukladá OcÚ obce zadať vypracovanie rozpočtu na investície:
- výtlky v celej obci
- rekonštrukcia časti MK na Farskej ulici
- rekonštrukcia chodníka od mostu po Skloplast
Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
- p. Bleho Mária – žiada o zmenu názvu ulice Poľná na názov Vysoká – poslanci ako aj starosta
informovali p. Bleho ako aj prítomných, že tento proces sa nemôže uskutočniť z dôvodu, že
bolo prijaté VZN o určení názvov ulíc a predmetná ulica bola už geometrický zameraná.
- p. Miškále Daniela – informovala prítomných poslancov o svojej žiadosti - zmena ÚP obce,
kde navrhuje 2 varianty a zároveň žiada OcÚ o spoluprácu, aby oslovili dotknutých vlastníkov
či majú záujem o zmenu ÚP, prípadne dohodnúť s nimi stretnutie . P. Miškále zoznam
vlastníkov doručí na OcÚ.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zápisnicu overili: RNDr. Kopecká Monika

p. Cíferský Štefan

Schvaľuje: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

