Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou,
konaného dňa 26. 6. 2019

Počet prítomných poslancov:8 (J. Babicová, P. Haršány, Š. Hrašna, E. Kátlovská, V. Kochajda, M.
Kopecká, , T. Račková, B. Tomly)
Vopred sa písomne ospravedlnil M. Moncman zo zdravotných dôvodov.
Zastupujúca starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Zastupujúca starostka M. Kopecká predniesla program zasadnutia tak, ako bol zverejnenýspolu
s pozvánkou. Vzhľadom na to, že obecnému úradu neboli doručené všetky potrebné podklady
k schváleniu kúpnej zmluvy p. Polku, navrhla tento bol odročiť na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva.
V súlade s rokovaním na pracovnej porade navrhla doplniť do programu rokovania schválenie
predĺženia nájomnej zmluvy p. Peškovej a schválenie Programu odpadového hospodárstva. Následne
informovala poslancov, že p. Miškále doručila žiadosť o prehodnotenie zmeny UP – lokalita V 1- 6.
Text žiadosti bol poslancom doručený. V súlade s rokovacím poriadkom poslanci hlasovali jednotlivo
o navrhovaných zmenách programu:
Odročenie schválenia kúpnej zmluvy – p. Polka Za : 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Schválenie predĺženia nájomnej zmluvy – p. Pešková Za : 8 Proti: 0 Zdržal sa:0
Schválenie Programu odpadového hospodárstva
Za : 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Žiadosť o prehodnotenie zmeny UP –lokalita V 1 -6 (p. Miškále) Za : 7 Proti: 1 (Hrašna)
Zdržal sa: 0
M. Kopecká dala hlasovať o upravenom programe rokovania:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/

Kontrola plnenia uznesení
Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
Všeobecne záväzné nariadenie 3/2019 (zberný dvor)
Schválenie prevádzkového poriadku detského ihriska Hrnček
Schválenie zámeru predaja pozemku – fi Boge
Opätovné prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku pod cestou – p. Marko
Opätovné prerokovanie žiadosti vlastníkov objektov v areáli PD
Alejová ulica – zámer majetkového vysporiadania
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
Prenájom parkovacích miest pri bytovkách
Informácie z MAS 11+
Schválenie predĺženia nájomnej zmluvy – p. Pešková
Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020
Žiadosť o prehodnotenie zmeny UP –lokalita V 1 -6 (p. Miškále)
Podnety poslancov

Hlasovanie: Za 7 poslancov, proti:0 zdržal sa: 1 (Hrašna)
Program zasadnutia bol schválený.
Za zapisovateľku bola určená M. Gajdošíková, za overovateľov zastupujúca starostka určila V.
Kochajdu a B. Tomlyho.
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Kontrola plnenia uznesení

Zápis z rokovania:
M. Kopecká predniesla správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Na zasadnutí
9. 5. 2019 bolo prijatých 19 uznesení (26/19 až 45/19).
Uznesenia splnené:
Uznesenie č. 27 /19 - Schválenie žiadosti o vyhlásenie nových volieb starostu obce
Obecné zastupiteľstvo:
- schvaľuje žiadosť o vyhlásenie nových volieb starostu obce
- poveruje obecný úrad zaslaním žiadosti s povinnými prílohami na Okresný úrad v Trnave a
na Ministerstvo vnútra SR

Žiadosť o vyhlásenie nových volieb so všetkými povinnými prílohami bola na obidve
inštitúcie odoslaná 14. 5. 2019.
Uznesenie 29/19 - Prerokovanie nájomnej zmluvy – OZ Hrnček
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru v budove bývalej
materskej školy s. č. 4810 v rozsahu 110 m2občianskemu združeniu Hrnček za účelom
prevádzkovania činnosti komunitného centra matiek s deťmi.

Odsúhlasená nájomná zmluva s OZ Hrnček bola podpísaná.
Uznesenie 32/19 - Schválenie zmeny ÚP-5/2018
Uložená povinnosť:
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 2/2019 a Záväznej časti Zmeny 05/2018 Územného
plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
b) označiť textovú časť Zmeny 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou,
hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou
c) vyhotoviť o obsahu Zmeny 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDV SR
Hrnčiarovce nad Parnou
d) zabezpečiť uloženie Zmeny 05/2018 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)

Zverejnenie VZN splnené, časti uznesenia s termínom realizácie 3 mesiace po schválení
sa plnia v spolupráci s dodávateľom Zmeny UP.
Uznesenie 35/19 - Schválenie Dodatku k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
(Dom smútku)
1.) OZ schvaľuje Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva č.
03225/2017-PKZP-K40269/17.00 zo dňa 26. júna 2018 uzatvorenú medzi Slovenským
pozemkovým fondom, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 a Obcou Hrnčiarovce
nad Parnou, Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO. 34 007 521,

predmetom ktorej je zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemku KN C
č. 1257/2 ostatná plocha o výmere 88 m2 a KN E č. 417/81 nádvorie o výmere 106 m2
,ktorésa nachádzajú v k.ú. Hrnčiarovce, obec Hrnčiarovce nad Parnou, okres Trnava, zapísané na
LV č. 2997, ktoré vlastní Obec v spoluvlastníckom podiele 37/40 a nezistený vlastník
Lieskovská Mária r. Marková v podiele 6/80 (Prevádzaná výmera celkom 14,55 m2.)
2. OZ berie na vedomie prípravu Dodatku č. 1 k Návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľnosti zo dňa 1. 10. 2018 a zámer obecného úradu požiadať o predĺženie
lehoty prerušeného konania V2137/2019 – 01.

Lehota na konanie bola predĺžená, Dodatok č. 1 so Slovenským pozemkovým fondom bol
podpísaný, konanie bolo ukončené, pozemok už bol prevedený na obec
Uznesenie 36/19 - Žiadosť o stanovisko k prístavbe a úprave verejného priestranstva
OZ schvaľuje úpravu verejného priestranstva formou vybudovania parkovacích miest na
parcele 1419/1 vo vlastníctve obce Hrnčiarovce nad Parnou podľa priloženého nákresu na
náklady žiadateľa za podmienky vybudovania verejného chodníka na parcele č. 1411/2
a 1419/4 vo vlastníctve žiadateľov Ing. F. Matušoviča a MUDr. M. Matušovičovej.

Žiadatelia boli oboznámení so schválením ich žiadosti.
Uznesenie40/19 - Predĺženie nájomných zmlúv (p. Marková, p. Hovorková)
OZ schvaľuje predlženie nájomných zmlúv na byty v bytovke na Mlynárskej 18, konkrétne na
byt AII/6 Monike Hovorkovej a na byt AIII/9 Zuzane Markovej, a to za nezmenených
podmienok.

Nové nájomné zmluvy s p. Hovorkovou a p. Markovou boli podpísané.
Uznesenie 41/19 - Rozpočtové opatrenia

Rozpočet bol upravený v zmysle schválených rozpočtových opatrení 3/2019.
Uznesenie 45/19 - Návrh Komisie stavebnej, dopravnej a ochrany VP
OZ ukladá obecnému úradu opätovne zverejniť podstatné časti z VZN o chove psov
na informačných tabuliach obce a vyhlásiť v miestnom rozhlase požiadavku na dodržiavania
VZN.

Výťah z VZN o psoch bol zverejnený.
Uznesenia v štádiu plnenia pripravené na opätovné prejednanie :
Uznesenie 31/19 - Opätovné prerokovanie žiadosti vlastníkov objektov v areáli PD
K prerokovanému bodu 6 obecné zastupiteľstvo neprijalo uznesenie.

Tento bod je pripravený na opätovné prerokovanie v rámci bodu 8.
Uznesenie 37/19 - Žiadosť o prenájom pozemku pod cestou – p. Marko
OZ odrorčuje rokovanie o prenájme pozemku pod cestou na parcele C KN 355/2 do
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Komisie pre ŽP a ÚP a na pracovnej porade OZ, je
pripravená na opätovné prerokovanie v rámci bodu 7.
Uznesenie 38/19 - Žiadosť o úpravu terénu – p. Mirga

OZ neschvaľuje dočasnú povrchovú úpravu cesty medzi Hliníkmi a Hrnčiarskou ulicou
frézovaným asfaltom. OZ poveruje predsedníčku finančnej komisie prípravou návrhu
rozpočtového opatrenia, ktoré umožní finálnu rekonštrukciu cesty ešte v roku 2019.

Možnosť realizácie bola prehodnotená, rozpočet bol znížený, možnosť realizácie je
pripravené na prerokovanie v bode 10 Rozpočtové opatrenia.
Ďalšie odročené uznesenia:
Uznesenie 30/19 - Prerokovanie nájomnej zmluvy – p. Svetová
OZ odročuje rokovanie o nájomnej zmluve s p. Svetovou o prenájme nebytových priestorov
dovtedy, kým nebudú dodané požadované informácie o rozsahu potrebných úprav priestorov
na schválenie a potvrdenia dotknutých orgánov, že v uvedených priestoroch bude možná
prevádzka pedikúry.

P. Svetová bola u znení uznesenia informovaná, požadované informácie obecnému úradu
dodané neboli.
Uznesenie 39/19 - Žiadosť o vyjadrenie k stavu odkvapov na škole
Nakoľko ide o obecný majetok, ktorý je zverený do správy školy, OZ žiada riaditeľa školy
o predloženie troch konkrétnych ponúk na realizáciu opravy odkvapov.

Žiadosť bola prejednaná na zasadnutí Rady školy, riaditeľ školy by mal ponuky predložiť
pred schvaľovaním rozpočtu na budúci rok.
Ostatné uznesenia:
Uznesenie č. 26/19 - Informácia o zániku mandátu starostu obce
Uznesenie 28/19 - Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie 33 /19 - Správa hlavného kontrolóra obce
Uznesenie 34/19 - Žiadosť ŠK Rapid –zmena účelu použitia dotácie
Uznesenie 42/19 - Informácie z kontroly OÚ Trnava – odbor starostlivosti o ŽP
Uznesenie 43/19 – Informácia o stave realizovaných a pripravovaných projektov
Uznesenie 44/19 - Informácie z MAS 11+

Z vyššie uvedených uznesení nevyplynuli žiadne konkrétne úlohy pre obecný úrad.
Návrh uznesenia(predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebežnom plnení uznesení.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie:Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 46/2019:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebežnom plnení uznesení.
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Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018

Zápis z rokovania:
Ekonómka obce E. Klačanová predniesla návrh Záverečného účtu obce za rok 2018.
Záverečný účet bol od 6. 6. 2019 zverejnený na úradnej tabuli na webovej stránke obce
a zaslaný poslancom na pripomienkovanie. K Záverečnému účtu neboli doručené žiadne
pripomienky. K záverečnému účtu predniesla svoje stanovisko hlavná kontrolórka B.
Ďurkovičová. Skonštatovala, že všetky zákonné náležitosti pri spracovaní Záverečného účtu
boli splnené a vyzdvihla veľmi nízke úverové zaťaženie obce v porovnaní s prípustnými
limitmi. Odporučila schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
Návrh uznesenia(predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie:Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 47/2019:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad.

3/

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

Zápis z rokovania:
M. Kopecká požiadala hlavnú kontrolórku obce Ing. B. Ďurkovičovú o prednesenie Plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019. Plán kontrolnej činnosti je nasledovný:
1 - Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami obce
2 - Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018
3 - Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok
2020 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
4 - Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva na základe osobitnej požiadavky starostu obce
alebo obecného zastupiteľstva.
Poradie kontroly nie je záväzné a bude aktualizované počas plnenia plánu kontrolnej činnosti.
Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený od 12. 6. 2019 na úradnej tabuli na webovej stránke obce

a zaslaný poslancom na pripomienkovanie, do termínu konania zasadnutia OZ k nemu neboli
doručené žiadne pripomienky.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie:Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 48/2019:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
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Všeobecne záväzné nariadenie 3/2019 (zberný dvor )

Zápis z rokovania:
Obec Hrnčiarovce nad Parnou dňa 5. 6. 2019 požiadala o kolaudáciu nového zberného dvora
na Voderadskej ulici a 25. 6. 2019 sa uskutočnila miestne zisťovanie v rámci kolaudačného
konania. Predložený návrh VZN 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Hrnčiarovce nad Parnou, ruší doterajšie umiestnenie zberného dvora na
Cintorínskej ulici a zberné miesto pre biologicky rozložiteľný odpad na Mlynárskej ulici.
Zároveň sa menia prevádzkové hodiny zberného dvora. K zverejnenému návrhu VZN 3/2019
boli po konzultácii s hlavnou kontrolórkou navrhnuté nasledovné doplnenia:
3. V §24 bod 9 sa text „ na Mlynárskej ulici“ mení na text „za zberným dvorom na Voderadskej ulici
počas otváracích hodín zberného dvora“.
5. V §28 bod 2 sa text „obyvatelia“ nahrádza textom „pôvodcovia odpadu“.
6. V §28 bod 4 sa text „občanov s trvalým pobytom v Hrnčiarovciach nad Parnou“ nahrádza textom
„pôvodcov odpadu z obce Hrnčiarovce nad Parnou“.
7. V §28 bod 6 sa text „Obyvatelia“ nahrádza textom „Pôvodcovia odpadu“.
9. V §28 bod 11 písm. c) sa dopĺňa tretia veta v nasledovnom znení: „Pôvodcovia odpadu, ktorí v obci
nemajú trvalý pobyt, sú povinní preukázať sa potvrdením o zaplatení poplatku za komunálny odpad,
ktoré im na požiadanie vystaví obecný úrad.“

Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 3/2019,ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarovce nad Parnou so zapracovanými
prednesenými úpravami.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5

Hlasovanie: Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 49/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 3/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarovce nad Parnou so
zapracovanými prednesenými úpravami.

5/ Schválenie Prevádzkového poriadku detského ihriska Hrnček

Zápis z rokovania: Poslanci sa oboznámili s návrhom Prevádzkového poriadku detského
ihriska Hrnček. K zaslanému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
OZ schvaľuje Prevádzkový poriadok detského ihriska Hrnček.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 50/2019:
OZ schvaľuje Prevádzkový poriadok detského ihriska Hrnček.

6/ Schválenie zámeru predaja pozemku – fi Boge
Zápis z rokovania:
Komisia ŽP a ÚP opätovne prerokovala žiadosť o odpredaj pozemku na parc. č. 10120/81
o výmere 44 m2 a 10120/82 o výmere 64 m2 fi Boge, schválenú uznesením 98/2015. Komisia
odporúča schváliť zámer predaja v zmysle §9a) odst. 8 písm. e zákona č. 138/1991 a následne
schváliť kúpnu zmluvu na uvedené parcely. Na základe pracovnej porady poslancov bolo
navrhnuté nasledovné uznesenie:
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou, schvaľuje zámer predaja nehnuteľného
majetku Obce Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9 a),
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s VZN obce č. 1/2010.

Predmetom prevodu sú novo vytvorené pozemky KN-C parc. č. 10120/81 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 44 m2 a parc. č. 10120/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2
odčlenené od pozemku nachádzajúceho sa v obci Trnava, katastrálne územie Trnava zapísaný
na liste vlastníctva č. 7796 a to parcela registra „C“ č. 10120/61 zastavané plochy a nádvorie
o výmere 247 m2 na základe geometrického plánu č. 43/2015 vyhotoveného Ing. Petrom
Bacigálom zo dňa 07.10.2015.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Ide o odčlenené pozemky parc. č. 10120/81
zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a parc. č. 10120/82 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 64 m2, ktoré susedia s pozemkom parc. č. 10120/62, vo vlastníctve žiadateľa.
Pozemok č. 10120/61 sa nachádza v intraviláne obce, pre obec je nevyužiteľný. Pozemok
tvorí časť starého mlynského náhonu, nemá samostatný prístup a na pozemku nie je možné
budovať samostatne stojace stavby. Odpredajom pozemkov parc. č. 10120/81 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a parc. č. 10120/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere
64 m2 sa umožní prístup na parc. č. 10120/62 a súvislé užívanie pozemkov vo vlastníctve
žiadateľa. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru
pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto
majetkom.
Kupujúcimi bude: Boge Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Požadovaná kúpna cena bude 25 EUR/m2.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 51/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou, schvaľuje zámer predaja
nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9 a), ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s VZN obce č. 1/2010.
Predmetom prevodu sú novo vytvorené pozemky KN-C parc. č. 10120/81 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a parc. č. 10120/82 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 64 m2 odčlenené od pozemku nachádzajúceho sa v obci Trnava, katastrálne
územie Trnava zapísaný na liste vlastníctva č. 7796 a to parcela registra „C“ č. 10120/61
zastavané plochy a nádvorie o výmere 247 m2 na základe geometrického plánu č.
43/2015 vyhotoveného Ing. Petrom Bacigálom zo dňa 07.10.2015.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Ide o odčlenené pozemky parc. č. 10120/81
zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a parc. č. 10120/82 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 64 m2, ktoré susedia s pozemkom parc. č. 10120/62, vo vlastníctve
žiadateľa. Pozemok č. 10120/61 sa nachádza v intraviláne obce, pre obec je
nevyužiteľný. Pozemok tvorí časť starého mlynského náhonu, nemá samostatný prístup

a na pozemku nie je možné budovať samostatne stojace stavby. Odpredajom pozemkov
parc. č. 10120/81 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a parc. č. 10120/82
zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2 sa umožní prístup na parc. č. 10120/62 a
súvislé užívanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom k nevyužiteľnosti
pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by
sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
Kupujúcimi bude: Boge Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Požadovaná kúpna cena bude 25 EUR/m2.

7/ Opätovné prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku pod
cestou – p. Marko

Zápis z rokovania:
Komisia ŽP a ÚP a následne poslanci na pracovnej porade opätovne prejednalo žiadosť p.
Ľubomíra Marka, ktorý v zastúpení vlastníkov parciel 1681/101, 1682/1, 1683/1, 1684/101,
1685/1 a 1685/1 požiadal o prenájom časti parcely „C KN“ 355/2 v rozsahu 7,5 m x 65 m o
výmere 488 m2 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k týmto pozemkom,
nakoľko sa podľa územného plánu jedná o plochy určené na nízkopodlažnú bytovú výstavbu.
Vzhľadom na prezentované námietky voči situovaniu cesty v priestore futbalového ihriska
a neprejazdnosti Športovej ulice pre veľké mechanizmy kvôli rohu tribúny poslanci odporučili
žiadosť zamietnuť a riešiť prístup k pozemkom odkúpením niektorej z nezastavaných parciel
356/17 -19 .
.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o prenájom časti parcely „C KN“ 355/2 v rozsahu
7,5 m x 65 m o výmere 488 m2 za účelom vybudovania cestnej komunikácie.Obecné
zastupiteľstvo odporúča riešiť prístup k pozemkom 1681/101, 1682/1, 1683/1, 1684/101,
1685/1 a 1685/1 odkúpením niektorej z nezastavaných parciel 356/17 -19.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 7 , proti: 1(Hrašna) zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 52/2019
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o prenájom časti parcely „C KN“ 355/2 v
rozsahu 7,5 m x 65 m o výmere 488 m2 za účelom vybudovania cestnej komunikácie. OZ

odporúča riešiť prístup k pozemkom 1681/101, 1682/1, 1683/1, 1684/101, 1685/1 a 1685/1
odkúpením niektorej z nezastavaných parciel 356/17 -19.

8/
PD

Opätovné prerokovanie žiadosti vlastníkov objektov v areáli

Zápis z rokovania:
Komisia ŽP a ÚP prejednala žiadosť vlastníkov objektov v areáli PD J. Hrdloviča, M.
Repiského, M. Macuru, B. Pomajba, Z. Vašíčkovej, T. Halušku a T. Balúna o odkúpenie
obecnej parcely 4046/1, ku ktorej na poslednom zasadnutí OZ nebolo prijaté uznesenie. Na
pozemku je prístupová cesta k objektom žiadateľov a vjazdy do ich nehnuteľností, vďaka
čomu je pozemok zaťažený vecnými bremenami. Komisia skonštatovala, že pozemok je pre
obec nevyužiteľný. Odporučila predaj pozemku. Na pracovnej porade poslanci podporili
zámer odpredaja pozemku jednotlivým žiadateľom podľa predloženého geometrického plánu
spracovaného Ing. Štefanom Richnákom a v zmysle znaleckého posudku vypracovaného Ing.
D. Mizerovou.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce - priamym predajom. Pri prevode
tohto majetku obce sa v súlade s § 9 ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. nepoužijú
ustanovenia cit. zákona podľa § 9 ods. 1 až 7, nakoľko ide o pozemky zastavané stavbami vo
vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbami. Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad prípravou
zmlúv o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle geometrického plánu zo
dňa 28. 1. 2019, spracovaného Ing. Štefanom Richnákom a znaleckého posudku
vypracovaného Ing. D. Mizerovou.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie:Za: 6 , proti: 0 zdržal sa: 2 (Hrašna, Kopecká)

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 53/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce - priamym predajom. Pri
prevode tohto majetku obce sa v súlade s § 9 ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
nepoužijú ustanovenia cit. zákona podľa § 9 ods. 1 až 7, nakoľko ide o pozemky
zastavané stavbami vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami.Obecné zastupiteľstvo
poveruje obecný úrad prípravou zmlúv o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku
obce v zmysle geometrického plánu zo dňa 28. 1. 2019, spracovaného Ing. Štefanom
Richnákom a znaleckého posudku vypracovaného Ing. D. Mizerovou.

9/

Alejová ulica – zámer majetkového vysporiadania

Zápis z rokovania:V súvislosti plánovanou prípravou projektu pre sprejazdnenie Alejovej
ulice prebehli rokovania s vlastníčkou domu so záhradou na ul. sv. Martina 87, súpisné č.
4730, situovanom na parc. č. 815 a 816/2, vedený na LV 68, ktorý je potrebné získať do
majetku obce za účelom majetkového vysporiadania pozemkov. Vlastníčke domu p. Táchovej
je potrebné zabezpečiť náhradnú nehnuteľnosť na bývanie. Komisia ŽP a ÚP podporila zámer
vysporiadania týchto nehnuteľností zámenou za náhradnú nehnuteľnosť po dohode
s majiteľkou.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad rokovaním s vlastníčkou nehnuteľností na parc.
č. 815 a 816/2 o zámene týchto pozemkov a prípravou zmluvy o budúcej zámennej zmluve ,
ktorou by obec zabezpečila náhradné bývanie rodine Táchovej.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie:Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 54/2019:
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad rokovaním s vlastníčkou nehnuteľností na
parc. č. 815 a 816/2 o zámene týchto pozemkov a prípravou zmluvy o budúcej zámennej
zmluve , ktorou by obec zabezpečila náhradné bývanie rodine Táchovej.

10/

Rozpočtové opatrenia

Zápis z rokovania:
E. Klačanová predniesla návrh rozpočtových opatrení č. 4/2019, ktorým sa v rámci príjmov
navršuje očakávaný výnos z dane z príjmov, dopĺňa sa transfer na rodinné prídavky, dotácia
pre hasičský zbor, dotácie z VUC a zvyšujú dotácie na školu v rámci prenesených
kompetencií. Do kapitálových príjmov sa presúvajú prostriedky z rezervného fondu. Do
výdavkov sa dopĺňajú výdavky na všeobecný materiál pre hasičský zbor, navyšujú sa výdavky
pre školskú jedáleň a detské ihrisko a potreby dôchodcov v zmysle schválených projektov,
z kapitálových výdavkov realizácia prepojovacej cesty medzi Hrnčiarskou a Hliníkmi,
obstaranie náhradnej nehnuteľnosti ako kompenzácie za dom potrebný pre sprejazdnenie
Alejovej ulice a nové prístroje pre školskú jedáleň. S návrhom rozpočtových opatrení boli

poslanci vopred oboznámení, ich celková výška na strane príjmov aj výdavkov je 179 560
EUR.
B. Tomly navrhol nehlasovať za celé rozpočtové opatrenie, ale jednotlivo po jednotlivých
položkách, nakoľko sa nestotožnil s rekonštrukciou cesty medzi Hliníkmi a Hrnčiarskou
a uviedol, že pred dvoma rokmi tam zastupiteľstvo rekonštrukciu cesty zamietlo. Ing.
Račková skonštatovala, že takéto uznesenie neexistuje a M. Kopecká uviedla, v rámci
uznesenia 38/2019 na poslednom zasadnutí OZ neschválilo dočasnú povrchovú úpravu cesty
medzi Hliníkmi a Hrnčiarskou ulicou frézovaným asfaltom a poverilo predsedníčku finančnej
komisie prípravou návrhu rozpočtového opatrenia, ktoré umožní finálnu rekonštrukciu cesty
ešte v roku 2019. B. Tomly navrhol finančné prostriedky využiť na prechod pre chodcov na
ceste I/61. M. Kopecká skonštatovala, že obec nie je vlastníkom ani správcom cesty I. triedy
a nemá žiadne kompetencie robiť akékoľvek zásahy do jej dopravného značenia – ide
o výlučnú kompetenciu Slovenskej správy ciest. Š. Hrašna uviedol, že na ceste III. triedy bol
realizovaný prechod pre chodcov. Takže nesúhlasí s tvrdením, že obec nemôže na daných
cestách realizovať investície, predpokladá, že je to možné po schválení na jednotlivých
orgánoch. Š. Hrašna preveroval možnosť prípravy projektovej dokumentácie a realizáciu
prechodu pre chodcov, predpokladaná cena by bola 10 000 EUR. Zároveň navrhol osvetlenie
prechodu z obecného osvetlenia alebo solárnym systémom. Navrhol využiť 10 000 EUR na
tento účel a ďalších 20 000 EUR na chodník na Mostovej. Š. Hrašna zároveň namietol, že
predsedníčka finančnej komisie bola poverená preverením možnosti financovania realizácie
komunikácie medzi Hrnčiarskou a Hliníkmi, nie použitím financií na prípravu projektu. M.
Kopecká informovala, že projekt riešenia tejto komunikácie je ešte z roku 2015 a opakovane
sa odkladal kvôli nedostatku finančných prostriedkov. J. Babicová potvrdila, že OZ realizáciu
uvedenej komunikácie opakovane sľúbilo. E. Kátlovská uviedla, že v mieste prechodu pre
chodcov je v súčasnosti v smere od Cífera rýchlosť 90 km2, čo je problém z hľadiska
bezpečnosti a navrhla požiadať o zníženie rýchlosti. M. Kopecká skonštatovala, že
v rezervnom fonde je dostatok financií na realizáciu navrhovaných opatrení na ceste I/61,
avšak pred objednaním projektu na zásah do cesty vo vlastníctve štátu mimo zastavaného
územia obce vyžaduje záväzné stanovisko Slovenskej správy ciest, že takýto projekt bude
akceptovať, lebo v opačnom prípade je to len výhodná zákazka pre projektanta za projekt,
ktorý obec vzhľadom na svoje kompetencie v zmysle cestného zákona v žiadnom prípade
nemôže realizovať. V. Kochajda uviedol, že na pracovnej porade bolo dohodnuté, že túto
záležitosť bude riešiť nový starosta, toto stanovisko podporili aj J. Babicová a T. Račková. Š.
Hrašna trval na presune sumy 10 000 EUR z rezervného fondu do rozpočtu a objednaní
projektu pre prechod pre chodcov, M. Kopecká navrhla, že ho splnomocní na získanie
stanoviska Slovenskej správy ciest, či by povolila na ceste I. triedy mimo zastavaného územia
realizáciu projektu pripraveného obcou, bez kladného stanoviska odmietla takýto projekt
objednať. V prípade, že by to SSC povolila, odporučila presun prostriedkov na augustovom
zasadnutí OZ. E. Kátlovská odporučila počkať na vyjadrenie SSC a požiadať o zníženie
rýchlosti na dotknutom úseku. V. Kochajda poznamenal, že základný problém je chýbajúce
osvetlenie. M. Kopecká uviedla, že na realizáciu osvetlenia treba projekt, územné konanie na
realizáciu nového vedenia po pozemkoch cudzích vlastníkov, stavebné konanie a to nie je
investícia, ktorú by bolo možné realizovať v priebehu najbližších mesiacov. Oboznámila

poslancov, že prednedávnom audítorka počas kontroly obci vytkla viaceré nezrealizované
projekty a upozornila, aby obec nechávala spracovať len také projekty, ktoré budú v reálnom
časovom horizonte aj zrealizované. T. Račková potvrdila, že zmarené projekty boli
opakovane obci vytknuté. M. Kopecká uviedla, že navrhované rozpočtové opatrenie obsahuje
aktivity, ktoré sú pripravené a ich realizácia je možná v priebehu letných mesiacov. Zároveň
sa zaviazala, že obecný úrad požiada SSC o ich stanovisko k potenciálnej investícii zo strany
obce na ceste I/61. Následne dala hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenie 4/2019.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za:5 poslancov (Babicová, Kátlovská, Kochajda, Kopecká, Račková), proti:
1(Tomly), zdržal sa:2 (Hrašna, Haršány). Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 55/2019:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenie 4/2019.

11/

Prenájom parkovacích miest pri bytovkách

Zápis z rokovania:
Na obecný úrad bola doručená sťažnosť na dlhodobé parkovanie nevyužívaného vozidla na
parkovisku pri bytovkách na Mlynárskej ulici. Obec nemá kompetencie preverovať technickú
spôsobilosť vozidiel na jazdu ani intenzitu ich využívania Z tohto dôvodu na pracovnej
porade prebehla diskusia o možnom pridelení jednotlivých parkovacích miest formou dodatku
k nájomným zmluvám, pričom ku každému bytu by bolo pridelené jedno parkovacie miesto
s prideleným číslom. M. Kopecká navrhla, aby sa preveril záujem nájomcov o pridelenie
parkovacích miest formou dodatkov k nájomným zmluvám. B. Tomly navrhol, aby obec dala
podnet policajnému zboru o preverenie, či sa v prípade dlhodobo nevyužívaného auta nejedná
o vrak. Medzi poslancami prebehla diskusia o tom, či je možné zo strany obecného úradu
namietať státie auta s platnou ŠPZ, ktoré patrí spolubývajúcemu riadnej nájomníčky bytu
a o tom, aké porušenie zákona alebo VZN by mohla obec namietať. V. Kochajda sa spýtal,
ako to rieši mesto Trnava, podľa B. Ďurkovičovej mestská polícia upozorňuje vodičov
nepojazdných áut formou upozornení za stierače. J. Babicová navrhla preveriť záujem
o parkovacie miesta prostredníctvom domovníkov. Tiež upozornila, že by nájomcovia
bytoviek mali udržiavať parkovisko a okolie kontajnerov. E. Kátlovská navrhla, že ak by mali
pridelené parkovacie miesta, mali by si tie miesta udržiavať.

Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad preverením záujmu nájomcov o pridelenie
parkovacích miest formou dodatkov k nájomným zmluvám. Nájomcovia by mali povinnosť
udržiavať parkovacie miesta.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo/nebolo prijaté.

Uznesenie 56/2019:
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad preverením záujmu nájomcov o pridelenie
parkovacích miest formou dodatkov k nájomným zmluvám. Nájomcovia by mali
povinnosť udržiavať parkovacie miesta.

12/

Informácie z MAS 11+

Zápis z rokovania:
M. Kopecká informovala, Občianske združenie MAS 11 PLUS vyhlásilo Výzvu na
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD
Občianskeho združenia MAS 11 PLUS) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre
opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry.Dĺžka trvania výzvy je od 19.6.2019 do 25.10.2019. Obec sa do nej zapojí so
žiadosťou o podporu rekonštrukcie interiéru kultúrneho domu. Za prípravu projektu bude
zodpovedná firma Prounion.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prednesené informácie o vyhlásení výzvy MAS 11+
v rámci opatrenia 7.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a podporuje zámer predloženia
projektu na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 57/2019
OZ berie na vedomie prednesené informácie o vyhlásení výzvy MAS 11+ v rámci
opatrenia 7.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a podporuje zámer predloženia
projektu na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu.

13/

Predĺženie nájomnej zmluvy- p. Pešková

Zápis z rokovania:
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p. Kataríny Peškovej
v bytovke na Mlynárskej ulici č. 18. Nájomná zmluva skončí ku dňu 31. 7. 2019. Obecný úrad
konštatuje, že žiadateľka spĺňa podmienky v zmysle zákona č. 443/2010 a VZN 1/2015
a odporúča predlženie nájomnej zmluvy.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká)::
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predlženie nájomnej zmluvy od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2022 na
byt v bytovke na Mlynárskej 18, konkrétne na byt AI/3 Kataríne Peškovej, a to za
nezmenených podmienok.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 58/2019:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predlženie nájomnej zmluvy od 1. 8. 2019 do 31. 7.2022
na byt v bytovke na Mlynárskej 18, konkrétne na byt AI/3 Kataríne Peškovej, a to za
nezmenených podmienok.

14/ Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky
2016 - 2020
Zápis z rokovania:
Poslanci sa oboznámili s Programom odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020, ktorý
spracovala Ing. Oľga Cútová – LEAS. Program odpadového hospodárstva bol schválený
Okresným úradom – odborom starostlivosti o ŽP.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 59/2019:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva na roky 2016 –
2020.

15/ Žiadosť o prehodnotenie zmeny UP –lokalita V 1 -6 (p.
Miškále)
Zápis z rokovania:
D. Miškále doručila na obecný úrad a následnej jednotlivo všetkým poslancom obsiahlu
žiadosť, v rámci ktorej žiada o:
• prehodnotenie celej situácie-zastavenie prebiehajúceho konania vyplývajúceho z
uzatvorenej mandátnej zmluvy na zmenu územného plánu v lokalite V 1 - 6, resp. od
jej odstúpenia, prípadne zmeny predmetu zmluvy,
• prijatie príslušných opatrení na zjednanie nápravy,
• prerokovanie žiadosti vlastníkov zo dňa 26.09.2018 o preradenie lokality V1-6 z
výhľadu do návrhu podľa súčasne platného územného plánu, nakoľko Obecné
zastupiteľstvo podľa nej o tomto návrhu vôbec nerokovalo,
• vypracovanie kalkulácie podaných návrhov za účelom prijatia zmeny územného
plánu lokalite V1 -6 s hlavným zreteľom na efektívne využitie stavebného pásma.
D. Miškále prezentovala svoje námietky voči postupu zadania zmeny UP. Po obsiahlom
zdôvodnení zo strany p. Miškále a diskusii poslancov vyzvala M. Kopecká na ukončenie
bodu rokovania hlasovaním.

Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť D. Miškále o prehodnotenie zadania zmeny UP V 1-6.
Hlasovanie: Za:0 poslancov, proti: 8 zdržal sa: 0. Uznesenie nebolo prijaté.
Následne M. Kopecká predniesla návrh zamietnuť predloženú žiadosť p. Miškále, čiže
pokračovať v objednanom procese zmeny UP.

Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Miškále o prehodnotenie zadania zmeny
UP - V 1-6.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia:
Hlasovanie: Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 60/2019
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Miškále o prehodnotenie zmeny UP - V 1-6.

21/ Podnety poslancov
V rámci diskusie poslancov M. Kopecká informovala, že na zasadnutí Komiesie ŽP a ÚP p.
Plank upozornil na mikroparcelu vo vlastníctve obce na Mlynárskej ulici medzi domom
Lešňovských a pozemkom p. Slamku s vysadeným živým plotom a odporučil jej predaj
jednému z priľahlých vlastníkov pozemkov. Prítomná p. Lešňovská prejavila záujem
o odkúpenie mikroparcely situovanej vo vnútri ich dvora.
M. Lešňovská požiadala o osadenie zrkadla na križovatke ulíc Sv. Martina a Mlynárskej kvôli
neprehľadnosti križovatky, poslanci navrhli odstránenie živého plota vysadeného p. Križanom
pri Dome seniorov. M. Kopecká uviedla, že obecný úrad na základe sťažností občanov vyzve
p. Križana na odstránenie živého plota.
M. Kopecká uviedla, že R. Mrva na zasadnutí Komiesie ŽP a ÚP opätovne navrhol
umiestnenie značiek Zákaz vjazdu na Ronavskú, Rošindolskú a do Poldinovho sadu kvôli
vyvážaniu trávy, listov, dreva, stavebných odpadov a rušenia zvere v nočných hodinách.
Odporučil osadenie meračov rýchlosti na Voderadskej a Cíferskej ulici. M. Kopecká
skonštatovala, že merače rýchlosti už v minulosti odsúhlasené boli, avšak dodnes nie sú
osadené. Š. Hrašna uviedol, že aj zákaz státia nákladných vozidiel na celom území obce bol
v minulosti odsúhlasený, P. Haršány upozornil na chýbajúcu tabuľu označujúcu začiatok obce
v smere od Zelenča, Š. Hrašna upozornil, že Drobná ulica má vyblednutú tabuľu, podľa E.
Kátlovskej aj Facková. M. Kopecká navrhla do budúcoročného rozpočtu naplánovať
objednávku všetkých potrebných tabúľ s názvami ulíc, nakoľko na tento typ investícií nie je
možné financovať z kapitálových výdavkov. Vo veci obmedzenia prístupu na poľné
komunikácie poslanci nepodporili zákaz vjazdu na Ronavskú cestu, za účelom predchádzania
nočného rušenia zveri a tvorby skládok Š. Hrašna navrhol zákaz vjazdu v nočných hodinách
od 22.00 – 6.00., na Rošindolskej odporučili úplný zákaz vjazdu. Diskutovala sa aj o ceste do
Zelenča, vzhľadom k tomu, že tá slúži ako prepojovacia komunikácia medzi dvoma obcami,
na nej sa prejazd vozidiel obmedzovať nebude. Š. Hrašna prisľúbil M. Kopeckej zaslať
uznesenie o dohodnutých dopravných obmedzeniach spred dvoch rokov, aby sa dali
zapracovať do projektu zmeny dopravného značenia, M. Kopecká preverí navrhované zmeny
na dopravnom inšpektoráte. J. Babicová upozornila na bodliaky pri ceste do Zelenča, Š.
Hrašna uviedol cesta bola kosená drvičom Podielnického družstva, ktorý sa tam poškodil na
vyhodených betónoch a odporučil, aby pracovníci obce odstránili betóny, aby sa tam stroj
opätovne nepoškodil. M. Kopecká skonštatovala, že Podielnické družstvo bezodplatne
opakovane pokosilo školské ihrisko, cintorín, zberný dvor, aj okolie niektorých ciest. J.
Babicová položila otázku, či by sa nemohla dať do Domu smútku klimatizácia, M. Kopecká
reagovala, že počas rekonštrukcie kostola sa síce Dom smútku používa na slúženie sv. omší,
ale ide len o dočasné riešenie počas dvoch mesiacov, prisľúbila zapožičanie vlastného

ventilátora. Š. Hrašna navrhol nalepiť na okná fólie zo strany od cintorína, M. Kopecká
uviedla, že vzhľadom na námietky p. Silnej, ktorá má negatívne pocity s výhľadu do domu
smútku sa budú lepiť fólie aj na dvere na protiľahlej strane. J. Babicová odporučila výrub
výrazne nakloneného agátu na brehu potoka pri dome p. Šuleka – M. Kopecká požiada
o povolenie na výrub v mimo vegetačnom období.
Na základe požiadavky Š. Hrašnu nechala M. Kopecká spracovať analýzu spotreby plynu po
zateplení, kým v roku 2013 bola spotreba 21 557 m3 (234 000 KWh), v r. 2016, kedy sa
robila rekonštrukcia to bolo 13826 m3 (150 176 KWh), v r. 2018 6 336 m3 (resp. 68 427
KWh).
M. Kopecká informovala o sťažnosti p. Hečkovej na p. Bleho, ktorá pomocou drevených
paliet blokuje cestu na Poľnej ulici – obecný úrad zjedná nápravu.
B. Tomly požiadal o nástennú mapu katastrálneho územia Hrnčiaroviec, Š. Hrašna navrhol, že
by mohlo ísť o mapu územného plánu. M. Kopecká upozornila, že elektronická verzia
územného plánu je interaktívna so zmenou mierky, rieši najmä intravilán a nie je možné na
stenu zverejniť celé katastrálne územie s čitateľným rozlíšením, navyše sa na dnešnom
zasadnutí prerokovávala už tretia zmena UP v tomto roku, takže je problém aj s aktuálnosťou
takejto mapy. Taktiež nie je možné vytlačiť v jednom kuse čitateľnú katastrálnu mapu, ktorá
na úrade vytlačená je, ale pozostáva z množstva máp vo formáte A0 a na stenu sa nezmestí.
Poslanci sa dohodli na zabezpečení prehľadnej orientačnej ortofotomapy katastrálneho
územia. Poslankyne J. Babicová a T. Račková namietali proti umiestneniu mapy na čelnej
stene zasadačky, nakoľko by tam mali byť v rámci rekonštrukcie KD umiestnené nové skrine.
B. Tomly sa spýtal na stav riešenia majetkového vysporiadania pozemkov na Športovej ulici.
M. Kopecká sa spýtala na konkrétne uznesenia alebo zápisnice zo stretnutí občanov, na
ktorých by boli deklarované nejaké konkrétne zámery prevodu pozemkov na obec. B. Tomly
uviedol, že boli robené zmluvy o budúcich zmluvách. M. Kopecká uviedla, že materiál na
inžinierske siete na Športovej ulici bol financovaný obcou a realizácia sa robila svojpomocne
obyvateľmi Športovej ulice, pričom sa vtedy hovorilo o vytvorení občianskeho združenia
týchto obyvateľov, ktoré by bolo partnerom obce v následných jednaniach o majetkovom
vysporiadaní resp. zabezpečovaní finančnej úhrady zo strany nových obyvateľov, ktorí sa na
budovaní sietí nepodieľali. Vyzvala poslancov, ak vedia o nejakých uzneseniach, ktoré by
zaväzovali obecný úrad k tvorbe kúpnych alebo darovacích zmlúv na pozemky na Športovej
ulici, resp. že bola dotácia na inžinierske siete podmienená následným prevodom pozemkov
v prospech obce, aby to takýchto rozhodnutiach informovala obecný úrad. Poukázala na
aktuálny problémy nového majiteľa domu na Športovej ulici, ktorý sa nedokáže napojiť na
obecný vodovod z dôvodu, že majiteľ pozemku, na ktorom je vodovod, mu odmieta dať
súhlas a obec ho k tomu z právneho hľadiska nemá ako prinútiť. Š. Hrašna uviedol, že na
geometrických plánoch boli odčlenené pozemky, ktoré mali byť prevedené na obec. M.
Kopecká sa spýtala, či pri dohode o zabezpečení geometrických plánoch bolo dohodnuté s ich
majiteľmi, že konkrétne parcely budú prevedené na obec – nikto nemá vedomosť o zápise,
ktorý by to deklaroval. Následne Š. Hrašna uviedol, že vlastníci sa na plyn skladali sumou
200 EUR, takže z jeho strany im boli predávané pozemky s informáciou o tom, že toto budú

musieť pri pripojení uhradiť, ale následne iný vlastník požadoval za pripojenie 500 EUR. M.
Kopecká sa spýtala, či títo vlastníci sú oficiálnym partnerom obce s právnou subjektivitou,
s ktorými by obec vo veci sietí mohla jednať. S. Hrašna odporučil kontaktovať p. Klanicu,
ktorý by mohol uvedených vlastníkov zastupovať. Do diskusie sa zapojila L. Zárecká, ktorá
uviedla, že p. Klanica súhlasí s napojením riešeného vlastníka na inžinierske siete, avšak
problém je v majiteľovi pozemku, ktorý to kategoricky odmieta a ak by sa aj dohodlo, že obec
má jednať o prevode pozemku do jej vlastníctva, tento vlastník pozemok v prospech obce
s najväčšou pravdepodobnosťou neprevedie.
V. Kochajda navrhol vybudovanie betónového retardéra pri škole – M. Kopecká informovala
o zverejnení objednávky vo februári na klasické diely retardérov, ak neboli reálne objednané,
naplánuje sa betónový retardér v rozpočte na budúci rok. Š. Hrašna navrhol umiestniť retardér
pri Drobnej ulici. Preverí sa cenová ponuka.
Následne sa V. Kochajda spýtal na možnosti premiestnenia bezdomovca žijúceho pri
obecnom úrade. Ide o občana s trvalým pobytom Obec Hrnčiarovce nad Parnou, ktorý bol
v minulosti umiestnený v charitatívnom zariadení, avšak vzhľadom na závislosť na alkohole
a neochotu akceptovať pravidlá pobytu odtiaľ odišiel. Napriek rozsiahlej diskusii poslanci
zatiaľ nenašli riešenie existujúcej situácie.
Občan Petráš sa spýtal na možnosť umiestnenia retardéra na križovatke Brodnej
a Hrnčiarskej, M. Kopecká uviedla, že v prípade realizácie betónového retardéra pri škole by
sa mohli diely súčasného retardéra presunúť do tejto lokality.
P. Miškále v závere rokovania vyjadrila presvedčenie, že uznesenia OZ nie sú správne.

Prehľad hlasovania poslancov:
Vysvetlivky: ZA – hlasoval za, P – hlasoval proti, ZD –zdržal sa, N - neprítomný
Meno poslanca/č. uznesenia
Jana Babicová
Ing. Peter Haršány
Ing. Štefan Hrašna
Mgr. Elena Kátlovská
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Viliam Kochajda
Marián Moncman
Ing. Terézia Račková
PhDr. Bystrík Tomly
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48/2019
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52/2019
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ZA
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N
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N
ZA
ZA
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ZA
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N
ZA
ZA
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N
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P
ZA
ZA
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N
ZA
ZA

Meno poslanca/č. uznesenia
Jana Babicová
Ing. Peter Haršány
Ing. Štefan Hrašna
Mgr. Elena Kátlovská
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Viliam Kochajda
Marián Moncman
Ing. Terézia Račková
PhDr. Bystrík Tomly

Zapísala:
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60/2019
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N
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N
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ZA
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N
ZA
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ZA
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N
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N
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ZA
ZA
ZA
N
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ZA

ZA
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N
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ZA
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ZA
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N
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ZA

Monika Gajdošíková

Zápisnicu overili:

Viliam Kochajda

PhDr. Bystrík Tomly

RNDr. Monika Kopecká, PhD.
zastupujúca starostka

