ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 13.06.2018
Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: PhDr. Bystrík Tomly, p. Štefan Cíferský
Overovatelia: Ing. Terézia Račková, Mgr. Elena Kátlovská
Otvorenie – starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných skonštatoval, že OZ je
uznášaniaschopné, neprítomný poslanec Ing. Štefan Hrašna, p. Ľubomír Konečný. 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. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
2. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 - 2022
3. Schválenie volebného obvodu, volebných okrskov, určenie počtu poslancov a určenie
rozsahu výkonu funkcie starostu
4. Schválenie Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018
5. Informácia o výsledku kontroly a schválenie plánu kontrolnej činnosti
6. Prejednanie umiestnenia obecnej knižnice
7. Informácia o priebehu JPÚ Pri sade
8. Prerokovanie žiadosti ZS DIS o odpredaj obecného pozemku a zriadenie vecného bremena
9. Prejednanie žiadosti o zmenu ÚP – Pri kríži
10. Diskusia
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol jednomyselne schválený.
1. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
Záverečný účet obce za rok 2017 predniesla ekonómka OcÚ, ktorý bol riadne zverejnený po
dobu 15 dní pred jeho schválením na úradnej tabuli, ako aj na internetovej stránke. Starosta
obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Ďurkovičovú, aby predniesla svoje stanovisko
k Záverečnému účtu obce Hrnčiarovce n/P za rok 2017. Hlavná kontrolórka obce navrhuje
OZ schváliť Záverečný účet obce Hrnčiarovce n/P za rok 2017 „ bez výhrad“. Zároveň
odporúča schváliť použitie rezervného fondu Obce Hrnčiarovce n/P vo výške 86 000,- EUR
na výstavbu chodníka na Vinohradníckej ulice. OZ berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje záverečný účet obce Hrnčiarovce nad Parnou za rok 2017.

Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie záverečného účtu obce Hrnčiarovce n/P za rok
2017:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Záverečný účet obce Hrnčiarovce n/P za rok 2017 bol jednomyselne schválený.
2Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného
výstavbu chodníka na Vinohradníckej ul.

fondu vo výške 86 000 € na

Starosta obce dal hlasovať, kto je za použitie rezervného fondu Obce Hrnčiarovce n/P vo
výške 86 000,- EUR na výstavbu chodníka na Vinohradníckej ulice:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
2. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrnčiarovce n/P na roky 2018
– 2022
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrnčiarovce n/P na roky 2018 – 2022 bol riadne
zverejnený, verejnosť ako aj poslanci sa mala možnosť s týmto materiálom oboznámiť.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarovce n/P na roky 2018 – 2022
v takom znení, ako bolo zverejnené.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie tohto materiálu:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
3. Schválenie volebného obvodu, volebných okrskov, určenie počtu poslancov a určenie
rozsahu výkonu funkcie starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou
určuje pre nasledujúce
voľby
do orgánov samosprávy jeden volebný obvod, dva volebné okrsky.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy v r. 2018:
- jeden volebný obvod do obecného zastupiteľstva – volebný obvod č. 1
- jeden volebný obvod pre voľbu starostu obce – volebný obvod č. 1
- dva volebné okrsky
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Hrnčiarovce nad Parnou: 9 poslancov
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou: 9 poslancov
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
3Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu
obce Hrnčiarovce nad Parnou: 100%.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu
obce Hrnčiarovce nad Parnou: 100%.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
4. Schválenie Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018
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 starosta predkladá OZ Zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018:
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Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Zmenu v rozpočte rozpočtovým opatrením č. 3/2018
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /PhDr. Tomly/
Návrh uznesenia bol prijatý.
-45. Informácia o výsledku kontroly č. 1/2018 a 2/2018 a schválenie plánu kontrolnej
činnosti
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová predniesla Správu z kontroly č. 1/2018 a č.
2/2018. OZ berie na vedomie predmetné Správy z vykonaných kontrol.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová predniesla Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2018.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
6. Prejednanie umiestnenia obecnej knižnice – starosta obce informoval prítomných, že
z dôvodu nedostatku učebných priestorov je obec nútená obecnú knižnicu z priestorov ZŠ
premiestniť, hľadali sa náhradné priestory napr. v športovej hale, alebo do budovy bývalej MŠ
na ul. Sv. Martina. Po rozsiahlej diskusie bol podaný návrh na umiestnenie obecnej knižnice
do priestorov bývalej MŠ.

Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje umiestnenie obecnej knižnice do priestorov bývalej MŠ, na ul. Sv. Martina č.
69.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
7. Informácia o priebehu JPÚ Pri sade
OZ mení svoje stanovisko k procesu a k financovaniu JPÚ Pri sade zo dňa 26.4.2018
nasledovne:
Obec Hrnčiarovce nad Parnou uhradí finančný príspevok ako každý iný známy vlastník len za
výmeru pozemkov, ktoré v rámci projektu sú alebo v zmysle zákona prejdú do vlastníctva
obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje, že Obec Hrnčiarovce nad Parnou pri JPÚ Pri sade uhradí finančný príspevok
ako každý iný známy vlastník len za výmeru pozemkov, ktoré v rámci projektu sú alebo
v zmysle zákona prejdú do vlastníctva obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
8. Prerokovanie žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o odpredaj
obecného pozemku a zriadenie vecného bremena
Na jednom z minuloročných zasadnutí (Uznesenie č. 5/17 - výber pozemku na vybudovanie
trafostanice – Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava - OZ schvaľuje, aby
bola požadovaná trafostanica vybudovaná na obecnom pozemku parc. č. 1412/1 v zelenom
páse pred rodinným domom na Vinohradníckej ul. 10.) bolo obecným zastupiteľstvom
schválené umiestnenie kioskovej trafostanice na obecnom pozemku v zelenom ostrovčeku na
Vinohradníckej ul. pred domom č. 10. Teraz Západoslovenská distribučná žiada OZ
5o schválenie zámeru odpredať časť tohto obecného pozemku o rozmeroch max. 6x4 m. Po
schválení zámeru bude presne vyhotovený geometrický plán (malo by to byť presne 16,84
m2), kúpna zmluva a opätovné schválenie OZ.
Západoslovenská distribučná taktiež žiada o schválenie zriadenia vecného bremena pre
potreby uloženia elektrického vedenia na pozemkoch vo vlastníctve obce v zmysle priloženej
žiadosti.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje:
a) zámer odpredať časť obecného pozemku , p.č. 1412/1 Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Bratislava, ktorá bude následne presne určená geometrickým plánom, maximálne však
o rozmeroch 6x4 m v zelenom ostrovčeku nachádzajúcom sa na Vinohradníckej ul. oproti
domu č. 10, za účelom vybudovania kioskovej trafostanice,

b) zriadenie vecného bremena Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava, pre potreby
uloženia elektrického vedenia na pozemkoch vo vlastníctve obce p.č.: 1412/1, 1414/1, 1423/1,
1419/1, 348/24, 417/101
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
9. Prejednanie žiadosti o zmenu ÚP – Pri kríži
Na minulom zasadnutí prijalo OZ nasledovné uznesenie: „OZ berie na vedomie predloženú
štúdiu, momentálne neschvaľuje zmenu ÚP v tejto lokalite zo stavu výhľad do stavu návrh v
zmysle predloženej štúdie a svoj súhlas podmieňuje špecifikáciou ďalšej primeranej
prístupovej komunikácie k danej lokalite.“
K dnešnému zasadnutiu bola dodaná upravená štúdia, v ktorej sa okrem iného hovorí:
Navrhované riešenie dopravnej obsluhy zóny IBV Pri Kríži je v zmysle aktuálneho
územného plánu obce, kedy sa počíta s dobudovaním a dopravným napojením na miestne
komunikácie:
- severným smerom Vinohradnícka ulica
- severovýchodným smerom Farská a Kostolná ulica
Ako doplňujúce dopravné napojenie z hľadiska zvýšenia intenzít dopravy navrhovanou
zónou rodinných domov je možné uvažovať s dobudovaním Farskej ulice a jej napojením
na súčasnú cestu III/1286. Komunikácia by mala byť dvojpruhová obojsmerná funkčnej
triedy C2. Napojenie na cestu III.tr. bude vybudované v zmysle noriem, a pripomienok
cestného správneho orgánu pre cesty III.tr.
Riešenie je podmienene odkúpením časti pozemku, ktorý je v majetku Rímskokatolíckej
cirkvi, a jeho odkúpenie vzhľadom na spoločenský význam, by nemal byt problém,
riešením je aj vyvlastnenie, čo samozrejme v tomto prípade nepredpokladám. Ešte pripadá
do úvahy aj zámena pozemku.
Vzhľadom na fakt, že OZ si je vedomé skutočnosti, že katolícka cirkev nie je ochotná sa
vzdať časti pozemku pod budúcu možnú komunikáciu, tak táto nová predložená štúdia
nespĺňa požiadavky OZ na ďalšiu primeranú prístupovú komunikáciu k danej lokalite. Pri
prerokovávaní tejto žiadosti na minulom zasadnutí OZ dňa 26.4.2018 žiadateľ povedal, že
existuje viacero variant, týkajúcich sa tejto prístupovej komunikácie, ktoré nám, ale doteraz
neboli navrhnuté.
Pri tomto bode rokovania bol prítomný aj miestny p. farár, ktorý ako správca farnosti
nesúhlasí s takýmto riešením, o čom bude informovať aj svojich nadriadených.
6Návrh uznesenia:
OZ nesúhlasí so zmenou ÚP –„ Pri Kríži.“
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 5
Proti: 2/ Tomly, Kochajda/
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
10. Diskusia:

- poslanec p. Kochajda – upozorňuje na čiernu stavbu, ktorá bola vybudovaná pri štadióne,
či o tom OZ vie a čo s tým budeme robiť ?
- p. Pekarová – či bude odstránený celý val na štadióne ?
- p. Forner – ako jeden z vlastníkov pozemkov Pri sade sa informuje, či sa nebude obec
podieľať finančne pri budovaní MK v danej lokalite
- p. Miškále – informovala prítomných o svojom probléme so susedou p. Pagáčovou a s jej
dcérou p. Kaľuhovou – bolo jej doporučené, aby dané informácie podala písomne na OcÚ
- p. Pekarová – žiada riešiť dopravnú situáciu na Cintorínskej ul.
- p. Klanicová – upozorňuje, že je potrebné upraviť multifunkčné ihrisko, ostrihať kríky,
postriekať, odstrániť kamene
- p. Libich – či sa spracovávajú štúdie na cyklotrasu ?
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zápisnicu overili: Ing. Terézia Račková

Mgr. Elena Kátlovská

Schvaľuje: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

