ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 06.12.2018
Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: p. Jana Babicová , PhDr. Bystrík Tomly
Overovatelia: Mgr. Elena Kátlovská, RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Otvorenie – starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných skonštatoval, že OZ je
uznášaniaschopné, neprítomní poslanci Ľubomír Konečný, 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:
Kontrola uznesení
1. Schválenie rozpočtu na roky 2019-2021
2. Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarovce nad Parnou
č.
6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrnčiarovce nad Parnou o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Hrnčiarovce nad Parnou
4. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hrnčiarovce nad Parnou o zriadení
Obecného informačného centra
5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti do 30.6.2019
6. Schválenie Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018
7. Rôzne
- schválenie odmien poslancov a kontrolórky obce HnP
- prerokovanie nájomnej zmluvy p. Koleno
- prerokovanie žiadosti p. Jakubíková
- prerokovanie pripomienky k Zmene ÚP 05/2018
- schválenie nájomnej zmluvy p. Bednár
- schválenie prísediaceho na Okresný súd Trnava
8. Diskusia
Kontrola uznesení
Uznesenia č. : 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 - splnené
1. Schválenie rozpočtu na roky 2019-2021
Návrh rozpočtov na roky 2019 – 2021 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 2019:
Bežné príjmy
1 390 928,- €
Bežné výdavky
1 334 033,- €
Kapitálové príjmy
190 812,- €
Kapitálové výdavky
300 732,-

€
Príjmové fin. operácie
€
Príjmy ZŠ s MŠ
Príjmy celkom:
€

78 360,- €
57 850,- €
1 717 950,- €

Výdavkové fin. oper.

Výdavky celkom:

83 185,-

1 717 950,-

2Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla stanovisko k navrhovaným
rozpočtom na roky 2019 – 2021.
Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k navrhovanému viacročnému rozpočtu, ako
aj k rozpočtu na rok 2019 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 obce na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019
– 2021 so záväznosťou na rok 2019 schváliť.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019 –
2021 so záväznosťou na rok 2019.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2 /PhDr. Tomly, Ing. Hrašna/

2. Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarovce nad
Parnou č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
V predloženom návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2019 sú zakomponované nasledovné zmeny:
Zvýšenie poplatku za komunálny odpad:
U fyzických osôb – obyvateľov 0,064 EUR za osobu a kalendárny deň – zvýšenie o 0,014 eur,
čo predstavuje za rok nárast o 5,11 EUR
U fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré poskytujú ubytovacie,
reštauračné, kaviarenské, alebo iné pohostinské služby 0,019 EUR za osobu a deň – zvýšenie
o 0,004 EUR, čo predstavuje za rok nárast o 1,46 EUR
U ostatných 0,064 EUR za osobu a deň – zvýšenie o 0,014 eur, čo predstavuje za rok nárast
o 5,11 EUR
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,02 EUR za kilogram –
zvýšenie 0,005 EUR/kilogram
Toto navýšenie poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 je
z dôvodu, že spoločnosť FCC Trnava nám oznámila, že od 01.01.2019 budú zvýšené zákonné
poplatky za uloženie odpadov (napr. doteraz položka 200301 – zmesový komunálny odpad
7,04 EUR/tona, nový poplatok 12,- EUR/tona, položka 200308 – drobný stavebný odpad 0,33
EUR, nový poplatok 7,- EUR/tona...) a zvýšené budú aj poplatky za vývoz odpadu v priemere
o 10%. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť poplatok za jednotlivé druhy odpadov. Hore

uvedený nárast zhruba pokrýva predpokladané skutočné náklady roku 2019.
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 6/2015 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol
zverejnený v zákonom stanovenej lehote pred jeho schvaľovaním a do dnešného dňa k nemu
nebola zaznamenaná žiadna pripomienka.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarovce nad
Parnou č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
3Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrnčiarovce nad Parnou o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce nad Parnou
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarovce nad Parnou o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Hrnčiarovce nad Parnou bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote pred jeho
schvaľovaním a do dnešného dňa k nemu nebola zaznamenaná žiadna pripomienka.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarovce nad Parnou o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hrnčiarovce nad Parnou o zriadení
Obecného informačného centra
Ustanovenie § 78 ods. zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov určuje, že (cit.)
„Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti
masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému
to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel
prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na
ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby
vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná.“
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Hrnčiarovce nad Parnou o zriadení Obecného
informačného centra bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote.

Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia Obce Hrnčiarovce nad Parnou o zriadení
Obecného informačného centra.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti do 30.6.2019
Kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová oboznámila prítomných s plánom kontrolnej činnosti do
30.06.2019. Plán kontrolnej činnosti do 30.6.2019 bol zverejnený v zákonom stanovenej
lehote.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti do 30.6.2019
4Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Schválenie Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018
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. 6/2018. S predmetným materiálom sa poslanci mali možnosť
oboznámiť ešte pred zasadnutím OZ.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č 6/2018.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Rôzne:
a/ schválenie odmien poslancov a kontrolórky obce Hrnčiarovce n/P
Návrh na odmeny poslancov OZ Hrnčiarovce nad Parnou za r. 2018:
V zmysle Zásad odmeňovania poslancov Obce Hrnčiarovce nad Parnou je navrhnutá ročná
odmena za r. 2018 vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac november 2018 poslancom OZ
nasledovne:
- Jana Babicová
440,- EUR
- Ing. Štefan Hrašna
375,- EUR
- Mgr. Elena Kátlovská
440,- EUR
- RNDr. Monika Kopecká
440,- EUR
- Viliam Kochajda
375,- EUR
- Ľubomír Konečný
375,- EUR
- PhDr. Bystrík Tomly
440,- EUR

- Ing. Terézia Račková
- Štefan Cíferský

550,- EUR
375,- EUR

Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje ročné odmeny poslancov OZ Hrnčiarovce n/P za r. 2018: Jana Babicová 440,EUR, Ing. Štefan Hrašna 375,- EUR, Mgr. Elena Kátlovská 440,- EUR, RNDr. Monika
Kopecká 440,- EUR, Viliam Kochajda 375,- EUR, Ľubomír Konečný 375,- EUR, PhDr.
Bystrík Tomly 440,- EUR, Ing. Terézia Račková 550,- EUR, Štefan Cíferský 375,- EUR.
Ročné odmeny poslancom OZ za r. 2018 budú vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac
november 2018.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na odmenu kontrolórke obce Hrnčiarovce nad Parnou za r. 2018:
V zmysle zákona o obecnom zriadení je navrhnutá odmena za r. 2018 kontrolórke obce Ing.
Božene Ďurkovičovej v celkovej čiastke 400 EUR, ktorá bude vyplácaná počas štyroch
mesiacov – vo výplatnom termíne za mesiac november a december 2018, a január a február
2019 ako mesačná odmena vo výške 100 eur mesačne.
5Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje odmenu kontrolórke obce Hrnčiarovce nad Parnou za r. 2018 Ing. Božene
Ďurkovičovej v celkovej čiastke 400 EUR, ktorá bude vyplácaná počas štyroch mesiacov – vo
výplatnom termíne za mesiac november a december 2018, a január a február 2019 ako
mesačná odmena vo výške 100 EUR mesačne.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ prerokovanie nájomnej zmluvy - p. Koleno
OZ sa na svojom predrokovaní zaoberalo danou nájomnou zmluvou a poukazuje na Zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí, že obec môže
uložiť podľa § 27b pokutu za správny delikt, ktorého sa môže dopustiť výlučne právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Obec nemôže na základe uvedeného paragrafu
v žiadnom prípade uložiť pokutu fyzickej osobe – nepodnikateľovi.
Na základe tejto zistenej skutočnosti OZ odročuje schválenie uvedenej nájomnej zmluvy a
poveruje OcÚ zorganizovaním stretnutia starostu obce, právneho zástupcu obce a nájomníka
– p. Kolena za účelom vysvetlenia a objasnenia si skutočností, ako bude v danej nájomnej
zmluvy nájomca vystupovať, či ako fyzická osoba, alebo ako právnická osoba, aby bolo
následne jasné aké je postavenie obce voči nájomcovi. Následne bude v ďalšom období
riešená nájomná zmluva.
Návrh uznesenia:

OZ odročuje tento bod rokovania - schválenie nájomnej zmluvy s p. Kolenom.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c/ prerokovanie žiadosti p. Jakubíková, Sv. Martina 116, Hrnčiarovce n/P
OZ nesúhlasí s výstavbou požadovaného schodiska na obecnom pozemku p.č. 1419/1 na ul.
Sv. Martina pred rodinným domom č.4751/116 a nesúhlasí so záberom časti uvedeného
obecného pozemku pod požadované schodisko. Dôvodom nesúhlasu je, že výstavbou
takéhoto schodiska by bola porušená stavebná línia na danej ulici. OZ odporúča riešiť dané
schodisko na svojom pozemku z podbránia („úkola“). Podmienky za akých bude povolené
vybúranie otvoru a prístavba železného schodiska je v kompetencii stavebného odboru
Spoločného obecného úradu na Kollárovej 8 v Trnave.
Obdobná žiadosť bola zamietnutá aj p. Jariabkovej susede p. Jakubíkovej.
Návrh uznesenia:
OZ nesúhlasí s výstavbou požadovaného schodiska na obecnom pozemku p.č. 1419/1 na ul.
Sv. Martina pred rodinným domom č.4751/116 /p. Jakubíkovej/ a nesúhlasí so záberom časti
uvedeného obecného pozemku pod požadované schodisko.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6d/ prerokovanie pripomienky k Zmene ÚP 05/2018
Pripomienka k Zmene ÚP 05/2018 bola podaná občanom Ing. Milanom Plankom, Sv. Martina
37, Hrnčiarovce n/P, ktorý konštatoval, že v predloženej štúdie nie je zapracované rozšírenie
prístupovej komunikácie z Kostolnej ulice smerom na Zeleneč a štúdia počíta s pôvodným
stavom, čo nie je vyhovujúce.
OZ dalo podmienku žiadateľom o zmenu ÚP 5/2018 povinnosť vybudovať prístupovú obojsmernú cestu a chodník po zónu.
Návrh uznesenia:
OZ berie uvedenú pripomienku na vedomie a konštatuje, že v dotknutom priestore sú
dostatočné šírkové pomery (min. 11 m) na vybudovanie prístupovej komunikácie a chodníka.
Príslušné inštitúcie (najmä dopravný inšpektorát) vyjadrujúce sa k danej zmene ÚP sa
zaoberajú aj prístupom k danej lokalite, kde bude ich podmienkou aj zabezpečenie priestoru
na plnohodnotnú obojsmernú komunikáciu a chodník.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e/ schválenie nájomnej zmluvy p. Bednár Rastislav, Mlynárska 18, Hrnčiarovce n/P
Na základe podkladov predložených OcÚ OZ konštatuje, že p. Bednár v zmysle zákona
443/2010 a VZN č. 1/2015 prekračuje 3,5 násobok životného minima. Iní žiadatelia
o pridelenie 3-izbového bytu buď vlastnia inú nehnuteľnosť, alebo nie sú občanmi
Hrnčiaroviec nad Parnou. Z týchto dôvodov OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy p.
Rastislavovi Bednárovi o jeden rok.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje p. Rastislavovi Bednárovi predĺženie nájomnej zmluvy na 3-izbový byt,
v ktorom býva, v bytovom dome na Mlynárskej ul. 18 o jeden rok.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

f/ schválenie prísediaceho na Okresný súd Trnava
Na obecnej webovej stránke bola zverejnená výzva Okresného súdu Trnava o voľbe
prísediacich pre Okresný súd Trnava. Do tejto voľby sa prihlásil jediný záujemca o túto
pozíciu Mgr. Juraj Zárecký, bytom Nová 7, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou. OZ konštatuje, že
záujemca spĺňa všetky predpoklady požadované okresným súdom, t.j.: v deň zvolenia vek
najmenej 30 rokov, spôsobilosť na právne úkony a zdravotnú spôsobilosť na výkon funkcie
prísediaceho, bezúhonnosť a morálne vlastnosti, trvalý pobyt na území SR, súhlas so svojou
voľbou k prísediacemu Okresného súdu Trnava.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Mgr. Juraja Záreckého, bytom Nová 7, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou ako
prísediaceho na Okresný súd Trnava.
7Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Diskusia:
- občan p. Plank upresnil svoju pripomienku ohľadne Zmeny ÚP 05/2018.
- poslanec PhDr. Tomly poďakoval poslancom za doteraz odvedenú prácu.
- občan p. Mirga – kedy bude zrealizovaná rekonštrukcia prepojenia medzi Hrnčiarskou ul.
a Hliníkmi ? Ing. Račková ako predsedníčka finančnej komisie informovala p. Mirgu, že
v rozpočte na r. 2019 sa neuvažuje s touto rekonštrukciou, ale v prípade uvoľnenia sa
nejakých finančných prostriedkov bude rekonštrukcia zrealizovaná.
- občan p. Libich – prečo OZ nezamietne stavbu p. Kolenovi, keď na dnešnom rokovaní ste
zamietli rekonštrukciu p. Jakubíkovej ?
- občianka p. Bleho – opätovne žiadala zmenu názvu ulice Poľná na Vysokú a kedy bude
osadená dopravná značka na túto ulicu ?
- občianka p. Miškále – žiada, aby budúca lokalita výstavby RD za ul. Fr. Hečku, kde sa
používal pracovný názov tejto lokality „Za Humnami“ niesla názov Slnečná ulica. Ďalej sa

menovaná dožadovala či náklady na cesty v tejto lokalite bude znášať obec ?
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zápisnicu overili: RNDr. Monika Kopecká

Mgr. Elena Kátlovská

Schválil: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

