UZNESENIA
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad
Parnou, konaného dňa 06.05. 2021

Uznesenie 9/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, § 9a
odsek 9 písmeno c). zámer podľa osobitného zreteľa prenajať ďalšiu plochu o výmere
14,64m2. na 2 poschodí v budove bývalej materskej školy na ul. Sv. Martina č. 69 v obci
Hrnčiarovce nad Parnou pre občianske združenie Na trati za nájomné vo výške 30.- € .
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Občianske združenie Na trati má v budove prenajaté priestory v ktorých poskytuje
sociálne služby pre osoby s poruchou autistického spektra ambulantnou formou. OZ si
plní všetky povinnosti z nájomnej zmluvy a vzhľadom na charakter poskytovaných
služieb a klientov OZ, bolo by zložité uvedený priestor (požadovanú miestnosť, o ktorú sa
má prenajatý priestor rozšíriť) obsadiť iným nájomcov. Uvedený priestor obec dlhodobo
nevyužíva a o jeho nájom nie je záujem.

Uznesenie 10/2021
OZ Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou, schvaľuje zámer predaja
nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a to novovytvorený pozemok a CKN, parc.č. 2052/18 vodná plocha
o výmere 219 m2 za kúpnu cenu 1 140,00 € žiadateľom manželom Filip Bartoš a Katarína
Bartošová.
Predmetom prevodu je pozemok nachádzajúci sa v Obci Hrnčiarovce nad Parnou,
katastrálne územie Hrnčiarovce zapísané na liste vlastníctva č. 2464, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 123/2020 vyhotoveným geodetom Ing. Vladimírom Haršánym
dňa 14.10.2020, ktorý bol úradne overený Ing. Evou Sýkorovou, Okresný úrad Trnava,
katastrálny odbor dňa 22.10.2020 pod č. G1-1493/2020, bol pozemok parc.č. 1519
rozdelený a bol novo vytvorený pozemok - parcela registra „C“:
- parc.č. 2052/18 vodná plocha o výmere 219 m2
pričom pôvodná parc.č. 1519 zostala o výmere 246 m2.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Novovytvorený pozemok CKN parcely č. „C“: parc.č. 2052/18 vodná plocha o výmere 219
m2 je pozemok, na ktorom bolo staré koryto mlynského náhonu. Tento pozemok sa
nachádza na konci záhrady žiadateľov je bez prístupu na verejnú komunikáciu. Uvedený
pozemok je oplotením pričlenený k záhrade žiadateľov a žiadatelia ho dlhodobo užívajú.
Vzhľadom na veľkosť a umiestnenie pozemku je pre obec tento pozemok nevyužiteľný.

Uznesenie 11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou týmto uznesením dopĺňa uznesenie
č.6/2020 zo dňa 5. 2.2020 a uznesenie č. 49/2020 zo dňa 26.08.2020 na základe ktorého
schvaľuje zriadenie vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava na parcele reg. E KN č. 805/1 s výmerou 3481 m2, druh
pozemku ostatná plocha, v katastrálnom území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce nad
Parnou, okres Trnava.
Na zaťaženej nehnuteľnosti budú v súlade so stavebným povolením umiestnené nové
distribučné rozvody (1kV), NNK NAYY 4x240 mm2, vrátane zariadení súvisiacich a
potrebných na ich prevádzku. Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka
nehnuteľnosti - Obec Hrnčiarovce nad Parnou strpieť
a)

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Uznesenie 12/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenie č. 2/2021

Uznesenie 13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou na svojom zasadnutí dňa 6. 5. 2021
schvaľuje pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. A 3/8-2 v bytovke na Mlynárskej
č.18 žiadateľovi p.Ľubici Hegyeshalmiovej, a to od 7.5. 2021 do 6.5. 2024.

