ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 31.03.2016

Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Ing. Terézia Račková, Štefan Cíferský
Overovatelia: RNDr. Monika Kopecká PhD., Ľubomír Konečný
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková

Otvorenie – starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných poslancov skonštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné, prítomní 8 poslanci, neprítomný poslanec Ing. Štefan Hrašna.
Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 18.02.2016:
Uznesenie č. 1/16, 2/16, 4/16, 6/16, 8/16 - splnené,
Uznesenie č. 3/16 – plní sa
Uznesenie č. 5/16, 7/16 bude sa opätovne prerokovávať na dnešnom zasadnutí
Starosta obce oboznámil prítomných s programom a vyzval poslancov, či majú doplňujúce
návrhy do programu zasadnutia OZ. Poslanec PhDr. Tomly žiada, aby do programu v bode
diskusia boli zaradené jeho požiadavky, ktoré boli poslancom zaslané mailom. Starosta obce
dal hlasovať, kto je za doplnenie programu o požiadavky poslanca PhDr. Tomlyho.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce následne predniesol program OZ:
1. Schválenie VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
2. Schválenie zámennej zmluvy medzi PD Hrnčiarovce a obcou
3. Schválenie kúpnej zmluvy – p. Jendrušová
4. Upresnenie investičných priorít na rok 2016
5. Schválenie rozpočtových opatrení
6. Schválenie pridelenia bytu na Mlynárskej ulici 18
7. Schválenie platu starostu
8. Schválenie prevádzkového poriadku na multifunkčných ihriskách
9. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
10. Rôzne:
- riešenie dopravnej situácie na križovatke ulíc Cíferská – Vinohradnícka
- prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov- stanovisko
- informácia o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ
- info o dome smútku – vyvlastnenie + začiatok obstarávania
- žiadosť o odkúpenie časti pozemku – p. Mirga
11. Diskusia:
- parkovanie pred ZŠ
- divoká skládka odpadu medzi potokom Parná a ÚVTOS Hrnčiarovce n/P
Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby sa dnešné rokovanie OZ riadilo týmto programom.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania OZ bol jednomyselne prijatý.
1. Schválenie VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
S predmetným materiálom sa poslanci mali možnosť oboznámiť, návrh VZN bol dňa 14.3.2016
zverejnený na obecnej stránke, ako aj na úradných tabuliach OcÚ.
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Komisia školstva a sociálnych vecí pri Obecnom zastupiteľstve v Hrnčiarovciach nad
Parnou dňa 25.02.2016 prerokovala materiál: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Hrnčiarovce nad Parnou o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a
1.b e r i e n a v e d o m i e návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hrnčiarovce nad
Parnou o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
2.o d p o r ú č a Obecnému zastupiteľstvu v Hrnčiarovciach nad Parnou schváliť návrh
predmetného VZN v takom znení v akom bolo zverejnené.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 1/2016
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
2. Schválenie zámennej zmluvy medzi PD Hrnčiarovce a obcou
Dňa 15.3.2016 bol zverejnený zámer obce Hrnčiarovce nad Parnou previesť majetok zámenou
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:
Geometrickým plánom č. 29/2016 zo dňa 2. 3. 2016 boli z parcely E-KN 4046/1 vo vlastníctve
obce, s celkovou výmerou 9759 m2 vedenej na LV č. 2464 oddelené nasledovné parcely CKN: 1362/18 s výmerou 1689 m2, 1362/19 s výmerou 1061 m2, 1371/2 s výmerou 284 m2,
1383 s výmerou 104 m2, 1385/1 s výmerou 80 m2.
Predmetom zámeny zo strany obce v prospech Podielnického družstva v Hrnčiarovciach budú
novovytvorené parcely C-KN: 1362/18, 1362/19 , 1371/2 , 1383 , 1385/1 a parcela E-KN
4046/3 s rozlohou 74 m2 - všetky vo vlastníctve obce o celkovej výmere 3292 m2 za parcely
E-KN 4028/1 s výmerou 1884 m2 a E-KN 4028/3 s výmerou 33 m2 – spolu o výmere 1917 m2,
ktoré sú vedené na LV 1129 vo vlastníctve Podielnického družstva v Hrnčiarovciach.
Výmera parcely E-KN 4046/1 vo vlastníctve obce sa tým znižuje na 6541 m2 (táto časť zostáva
po zámene vo vlastníctve obce).
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že touto zámenou obec získa priestor na
vybudovanie zberného dvora v areáli PD v Hrnčiarovciach.
Pri tejto zámene treba mať na zreteli, že parcely 4028/1 a 4028/3, ktoré získa obec do
vlastníctva, sú situované v bezprostrednej blízkosti za poslednými domami v obci s dobrým
prístupom po obecnom chodníku. Nachádzajú sa v oplotenom areáli strediska družstva, vďaka
čomu sa výrazne zredukujú náklady na výstavbu oplotenia zberného dvora. Tieto parcely nie
sú zaťažené žiadnymi vecnými bremenami, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali ich
budúce využitie - (cudzie stavby, prístupové cesty a pod.) .
Zamieňané obecné parcely sú zaťažené vecnými bremenami - parcely 1371/2, 1385/2, 1383 sú
situované pod budovami vo vlastníctve družstva, parcela 1362/19 bude zaťažená právom
prejazdu pre vlastníkov objektov na parcelách č. 1386,1365/3, 1356/3, 1367/3, 1368/1 a 1396/1,
čo bude pred podpisom zámennej zmluvy medzi obcou a PD v Hrnčiarovciach
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Hrnčiaroviach a vlastníkmi objektov na parcelách č. 1386,1365/3, 1356/3, 1367/3, 1368/1
a 1396/1, nakoľko na parcele 4046/1 vo vlastníctve obce sa nachádza vnútroareálová obslužná
a prístupová komunikácia k jednotlivým objektom. Poslanci OZ boli oboznámení s daným
materiálom a odporúčajú schváliť zámennú zmluvu medzi obcou a PD v Hrnčiarovciach.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2 /Kopecká, Tomly/
OZ schvaľuje zámennú zmluvu medzi obcou a PD v Hrnčiarovciach.
3. Schválenie kúpnej zmluvy – p. Jendrušová Anna, Kostolná 12, Hrnčiarovce n/P
Po schválení zámennej zmluvy s PD Hrnčiarovce n/P v predchádzajúcom bode je ďalším
krokom potrebným k získaniu pozemku na vytvorenie zberného dvora odkúpenie susedných
pozemkov v zmysle schvaľovanej kúpnej zmluvy, kde obec odkupuje spoluvlastnícke podiely
p. Jendrušovej celkovo o výmere 659,25 m2 za sumu 20,- EUR/m2, t.j. spolu 13.185,- EUR.
Poslanci OZ sa mali možnosť oboznámiť s návrhom kúpnej zmluvy a na predrokovaní OZ boli
zaznamenané nasledovné pripomienky:
1./ čl II. posledná veta na konci vypustiť slová „ bez tiarch“
2./ čl. V. doplniť na začiatku o vetu: Kupujúci nadobúda nehnuteľnosti do vlastníctva
s vedomím, že je na nich umiestnená vodomerná šachta PD v Hrnčiarovciach.
3./ čl. V. v druhej vete doplniť vetu o slovo „ďalšie“ nasledovne: ... že na nehnuteľnostiach
neviaznu žiadne ďalšie vecné bremená ...
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Tomly/
OZ schvaľuje uvedenú kúpnu zmluvu so zapracovaním zaznamenaných pripomienok.
4. Upresnenie investičných priorít na rok 2016
OZ po predrokovaní navrhuje použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na ďalšie
investičné akcie:
1./ Vybudovanie parkoviska pred ZŠ s MŠ na Kostolnej ulici v úseku od Farskej ulice po vchod
pre peších
2./ Vybudovanie MK v časti Hliníky v úseku od križovatky s Cíferskou ulicou po križovatku
s Vinohradníckou ulicou
3./ Rekonštrukcia KD – v prvom kroku zateplenie strechy, v druhom kroku výmena okien
a zateplenie obvodového plášťa zo strany od parkoviska pred KD a zo strany Farskej ulice
4./ Dom smútku zostáva bezo zmien – platí rozpočet na r. 2016
Starosta obce dal hlasovať, kto je za vybudovanie parkoviska pred ZŠ s MŠ.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za vybudovanie MK v časti Hliníky.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Tomly/
Návrh bol prijatý.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za rekonštrukcia KD.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Návrh bol prijatý.
OZ schvaľuje vykonanie uvedených investičných priorít v roku 2016.
5. Schválenie rozpočtových opatrení
Zo schválenia investičných priorít v predchádzajúcom bode vyplýva nasledovné rozpočtové
opatrenie č. 3/2016:
Rozpočet schválený Upravený o Spolu:
Bežné príjmy:
111003 – Výnosy dane z príjmov
480 700
23 200
503 900
Finančné operácie:
454 001 – Rezervný fond
0
60 000
60 000
83 200
Príjmy celkom:
Kapitálové výdavky:
711001 – nákup pozemku pod zberný dvor
0
13 200
13 200
717001 - MK Hliníky
30 000
10 000
40 000
717001 – parkovisko pred ZŠ
8 000
5 000
13 000
717001 – oplotenie ihrísk
22 000
- 5 000
17 000
717002 – rekonštrukcia KD
0
60 000
60 000
83 200
Kapitálové výdavky celkom:
Starosta obce dal hlasovať, kto je za zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 tak, ako
bolo prednesené.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V rámci kompetencie starostu obce vyplývajúcej zo Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce bolo vykonané rozpočtové opatrenie č. 2/2016:
Bežný príjem
Bežný výdaj
Za predaj výrobkov, tovarov
20
Transfer – podpora v zamestn.
1 295
Transfer – voľby
324
Spolu:
1 639
Voľby
231
Mzdy a odvody z podpory zamestn.
644
Posudok
300
Oprava a údržba kanalizácie
2 400
Dopravné značenie
530
Oprava a údržba KD
-2 466
Spolu:
1 639
OZ berie na vedomie informáciu o vykonaní rozpočtového opatrenia č. 2/2016.
6. Schválenie pridelenia nájomného bytu na Mlynárskej ulici č.18
P. Melicherová Jana – nájomníčka 2-izbového nájomného bytu na Mlynárskej ul. č. 18
požiadala o ukončenie nájomnej zmluvy. Táto sa ukončuje k 30.4.2016.
OZ po preskúmaní jednotlivých žiadostí podľa kritérií: počet detí, vek detí, doba podanej
žiadosti vybralo ako ďalšieho nájomcu p. Hovorkovú Moniku, Drobná ul., Hrnčiarovce n/P.
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pridelenia nasledujúceho nájomného obecného bytu.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby 2-izbový nájomný obecný byt na Mlynárskej ul. č.
18, Hrnčiarovce n/P bol pridelený p. Hovorkovej Monike, Drobná ul., Hrnčiarovce n/P.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Schválenie platu starostu
V r. 2015 bol plat starostu určený rozhodnutím OZ so zvýšením o 45%. Návrh na rok 2016 je,
aby plat starostu bol určený ako v r. 2015, t. znamená so zvýšením o 45%. Poslanec PhDr.
Tomly navrhuje plat starostu so zvýšením o 20%.
Hlasovanie, kto je za návrh poslanca PhDr. Tomlyho.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 1 /Tomly/
Proti: 6
Zdržal sa: 1 /Kochajda/
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie, kto je za návrh , aby plat starostu bol určený so zvýšením o 45%.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 /Tomly/
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
1. b e r i e na vedomie, že na základe uznesenia č. 63/15 zo 24.6.2015 bol plat starostu
doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného
zákona so zvýšením o 45%, pričom – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona –
starostovi od 1.1.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci
kalendárny rok,
2. s ch v a ľ u j e podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.4.2016 zvýšenie
minimálneho platu starostu o 45%.
P o tomto bode rokovania prišiel na zasadnutie OZ poslanec Ing. Hrašna, to znamená, že
menovaný sa zúčastní na hlasovaní až od bodu 8 – schválenie prevádzkového poriadku na
multifunkčných ihriskách.
8. Schválenie prevádzkového poriadku na multifunkčných ihriskách
V priebehu mesiaca marca boli na multifunkčných ihriskách dostavané potrebné náležitosti ako
2,5m vysoký múr o dĺžke 43 m zo strany Drobnej ulice a siete do výšky 6m zo strany susedného
domu a Drobnej ulice. V súčasnosti prebiehajú kolaudačné konania. Na základe týchto
skutočností starosta obce odporúča OZ schváliť skúšobný prevádzkový poriadok na
multifunkčných ihriskách:
1. nasledovný prevádzkový čas multifunkčných ihrísk:
Po - Pia: 8.00 – 16.00 – škola a školský klub, 16.00 – 22.00 – zložky a verejnosť
So – Ne: 8.00 – 12.00 a 16.00 – 22.00 zložky a verejnosť
2. nasledovné hodinové poplatky za využitie jedného multifunkčného ihriska verejnosťou:
10,- EUR/ hod. bez použitia osvetlenia
12,- EUR/ hod. s použitím osvetlenia

-63. bezplatné použitie multifunkčných ihrísk pre nasledovné zložky: škola, školský klub, hasiči,
ŠK Rapid, farský úrad – po 4 hod. týždenne, hokejbalisti 6 hod. týždenne na hokejbalovom
ihrisku
4. spravovanie multifunkčných ihrísk nájomcom športovej haly spoločnosťou Komplet –
Valéria Dobišová za odplatu 5,- EUR z každej vybratej hodinovej sadzby /vedenie evidencie,
vydávanie kľúčov, kontrola areálu/
OZ podotýka, že tento prevádzkový poriadok na multifunkčných ihriskách je stanovený ako
skúšobný. Po jeho overení praxou je ho možné pripomienkovať a meniť.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie prevádzkového poriadku na multifunkčných
ihriskách, tak ako bolo prednesené.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2016, ktorú predniesla hlavná
kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová. Kontrola bola zameraná na investičné akcie obce v roku
2015 – výstavba multifunkčného ihriska a hokejbalového ihriska. Kontrola bola zameraná na:
1/ rozpočet obce v r. 2015, zahrnutie investičných akcií do kapitálových výdavkov obce
a zabezpečenie finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu
2/ verejné obstarávanie na zabezpečenie výstavby multifunkčného ihriska a hokejbalového
ihriska
3/ povinnosti obce pri zverejňovaní zmlúv a faktúr týkajúcich sa výstavby multifunkčného
ihriska a hokejbalového ihriska.
Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. OZ berie na vedomie Správu z kontroly č. 1/2016.
10. Rôzne:
- riešenie dopravnej situácie na križovatke ulíc Cíferská – Vinohradnícka - vzhľadom na
opätovnú dopravnú nehodu na križovatke ulíc Cíferská a Vinohradnícka, pri ktorej došlo
k poškodeniu oplotenia priľahlého rodinného domu /p. Bartekovej/ a po opätovnej konzultácii
s dopravnými inžiniermi Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave starosta obce navrhuje,
aby OZ schválilo osadenie kovových zábran na dotknutej strane križovatky. Poslanec Ing.
Hrašna upozorňuje, že by bolo potrebné osadiť dopravnú značku, aby chodci prešli na druhú
stranu.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
- prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - stanovisko
Z Okresného úradu v Trnave, odboru starostlivosti o ŽP obdržala obec oznámenie o začatí
konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v areáli PD
v Hrnčiarovciach na pozemkoch 4036/1, 4040/1 a 4043/1, kde žiadateľom je R.G.
Autodoprava, s.r.o. a kde sa obec ako účastník konania môže vyjadriť k podkladu rozhodnutia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
V zmysle ÚP obce je daná lokalita vedená ako C2, kde podmienečne vhodnou funkciou môžu
byť aj zariadenia nezávadných prevádzok nepoľnohospodárskej výroby bez negatívnych
vplyvov na ŽP.
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ich roztriedenie a žiadateľ R.G.Autodoprava, s.r.o. vo svojej žiadosti uvádza zber odpadov
kategórie O, čo sú stavebné odpady. Nejedná sa o nebezpečné odpady.
Zároveň však treba taktiež pripomenúť, že obec nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých sa
bude táto aktivita vykonávať a konečné slovo pri udeľovaní súhlasu, alebo nesúhlasu
s prevádzkovaním takéhoto zariadenia by mali mať vlastníci dotknutých pozemkov.
Poslanci OZ sa zaoberali s predmetnou žiadosťou aj na predrokovaní a nesúhlasia s
prevádzkovaním zariadenia na zber odpadov v areáli PD v Hrnčiarovciach, žiadajú odstrániť
skládku odpadov v zmysle zápisnice z kontroly a aby OÚ v Trnave doplnil zoznam dotknutých
vlastníkov pozemkov ako účastníkov konania.
Starosta obce dal hlasovať, kto nesúhlasí s prevádzkovaním zariadenia na zber odpadov v areáli
PD v Hrnčiarovciach.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- informácia o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ - riaditeľka ZŠ s MŠ v Hrnčiarovciach
n/P Mgr. Hrušovská podala oznámenie o ukončení pracovného pomeru k 31.7.2016, z toho
dôvodu musí prebehnúť výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ. OZ berie na vedomie
danú informáciu.
- info o dome smútku – vyvlastnenie + začiatok obstarávania
Dňa 12.4.2016 prebehne na Spoločnom obecnom úrade proces vyvlastňovania pozemkov pod
súčasným a budúcim domom smútku, čo v prípade priaznivého výsledku pre obec umožní
začať stavebné konanie. Súčasne s tým sa v priebehu budúceho týždňa spustí verejné
obstarávanie. Podľa ukončenia VO sa potom začne so samotnou výstavbou. Predbežný plán je
do konca roka 2016 zrealizovať hrubú stavbu novej časti, cez zimu ponechať technologickú
prestávku na vyzretie stavby a na jar 2017 začať s dokončovacími prácami na stavbe. OZ berie
na vedomie danú informáciu.
- žiadosť o odkúpenie časti pozemku – p. Mirga František, Hliníky 23, Hrnčiarovce n/P
P. Mirga doručil na obec žiadosť o odkúpenie 12 m2 obecného pozemku v časti Hliníky –
Hlúbikova kaplnka za účelom výstavby parkoviska pre osobné vozidlo. OZ sa na predrokovaní
danou žiadosťou zaoberalo a konštatuje, že obec predáva obecný majetok, len ak sa nachádza
pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa ako nevysporiadaný zostatok z minulosti, alebo ak sa
nachádza v tesnej blízkosti rodinného domu a odpredajom nepríde k narušeniu existujúcej
uličnej čiary. Vyhovením jednej takejto žiadosti by sa spustila vlna obdobných žiadostí, ktorým
by sa taktiež muselo vyhovieť, čo by v konečnom dôsledku mohlo viesť k nekoncepčnému
a nekontrolovateľnému odpredaju obecného majetku. Z tohto dôvodu OZ navrhuje neschváliť
odpredaj žiadaného obecného pozemku.
Starosta obce dal hlasovať, kto nesúhlasí s odpredajom žiadaného obecného pozemku.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslankyňa RNDr. Kopecká, ako predseda komisie pre ŽP navrhuje p. Mirgovi odkúpiť, alebo
prenajať časť pozemku v tesnej blízkosti jeho rodinného domu, parcela „C“ č. 542, LV 31, kde
by bolo následne umožnené previesť úpravu tohto priestranstva pre účely parkovania.

-811. Diskusia:
- poslanec PhDr. Tomly:
1/ žiada vyriešiť parkovanie pred ZŠ
2/ upozorňuje na skládku odpadov medzi potokom Parná a ÚVTOS Hrnčiarovce n/P –
Dobrovoľný hasičský zbor v obci má záujem podieľať sa na likvidácii predmetnej divokej
skládky odpadov. Následne je potrebné zabezpečiť priestor a to:
- označiť priestor tabuľou „Zákaz vyvážania smetí“
- nainštalovať fotopasce
- 2-krát do mesiaca kontrolovať priestor zamestnancom OcÚ
- p. Hutár Matej /zástupca za hasičov/ žiada od obce pristavenie kontajnera
- poslankyňa RNDr. Kopecká – hodnotí kladne iniciatívu DHZ v našej obci
- poslanec Ing. Hrašna – upozorňuje na problém Ružindolská cesta a navrhuje jej riešenie:
- oznamovacie tabule – objekt je monitorovaný, zákaz vývozu smetí
- dopravná značka „Zákaz vjazdu motor. vozidiel okrem dopravnej obsluhy“
- fotopasce – Ružindolská cesta, Ronava, pri potoku smerom k ÚVTOS
- monitorovanie zamestnancom obce
Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- poslanec PhDr. Tomly:
3/ poďakoval za vyznačenie parkovacích miest pri bytovkách na Mlynárskej ulici
4/ položil otázku, či je na ul. Sv. Martina č. 114 v rodinnom dome zriadená prevádzka
autoservisu – nie je
- poslanec Ing. Hrašna – upozorňuje na dlhodobé parkovanie motor. vozidiel v Hliníkoch pred
rodinným domom p. Bachratého a na Hrnčiarskej ulici pri rodinnom dome p. Hudeca. Ďalej
žiada odstrániť štrk z prístupovej cesty na ihriská a navrhuje urobiť ihrisko na plážový volejbal,
kde by sa predmetný štrk použil ako drenáž.
- p. Barteková Mária – poďakovala OZ za kladné vybavenie jej žiadosti.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
31.03.2016 prijalo tieto uznesenia:
9/16 – schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 1/2016
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
10/16 - schvaľuje zámennú zmluvu medzi obcou a PD v Hrnčiarovciach.
11/16 - schvaľuje kúpnu zmluvu s Annou Jendrušovou, Kostolná 12, Hrnčiarovce n/P po
zapracovaní pripomienok, ako je uvedené v textovej časti.
12/16 - schvaľuje vybudovanie parkoviska pred ZŠ s MŠ na Kostolnej ulici v úseku od Farskej
ulice po vchod pre peších.
13/16 - schvaľuje vybudovanie MK v časti Hliníky v úseku od križovatky s Cíferskou ulicou
po križovatku s Vinohradníckou ulicou.
14/16 - schvaľuje rekonštrukcia KD – v prvom kroku zateplenie strechy, v druhom
kroku výmena okien a zateplenie obvodového plášťa zo strany od parkoviska pred KD a zo
strany Farskej ulice.
15/16 – schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 tak, ako bolo prednesené.
16/16 – schvaľuje pridelenie 2-izbový nájomný obecný byt na Mlynárskej ul. č. 18, Hrnčiarovce
n/P p. Hovorkovej Monike, Drobná ul., Hrnčiarovce n/P od 01.05.2016.
17/16 - Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

- 91. b e r i e na vedomie, že na základe uznesenia č. 63/15 zo 24.6.2015 bol plat starostu
doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného
zákona so zvýšením o 45%, pričom – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona –
starostovi od 1.1.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci
kalendárny rok,
2. s ch v a ľ u j e podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.4.2016 zvýšenie
minimálneho platu starostu o 45%.
18/16 - schvaľuje:
1. nasledovný prevádzkový čas multifunkčných ihrísk:
Po - Pia: 8.00 – 16.00 – škola a školský klub, 16.00 – 22.00 – zložky a verejnosť
So – Ne: 8.00 – 12.00 a 16.00 – 22.00 zložky a verejnosť
2. nasledovné hodinové poplatky za využitie jedného multifunkčného ihriska verejnosťou:
10,- EUR/ hod. bez použitia osvetlenia
12,- EUR/ hod. s použitím osvetlenia
3. bezplatné použitie multifunkčných ihrísk pre nasledovné zložky: škola, školský klub, hasiči,
ŠK Rapid, farský úrad – po 4 hod. týždenne, hokejbalisti 6 hod. týždenne na hokejbalovom
ihrisku
4. spravovanie multifunkčných ihrísk nájomcom športovej haly spoločnosťou Komplet –
Valéria Dobišová za odplatu 5,- EUR z každej vybratej hodinovej sadzby /vedenie evidencie,
vydávanie kľúčov, kontrola areálu/.
19/16 - schvaľuje osadenie dopravných zábran v kritickom úseku križovatky ulíc Cíferská
a Vinohradnícka, spolu s príslušným dopravným značením.
20/16 - nesúhlasí s prevádzkovaním zariadenia na zber odpadov v areáli PD v Hrnčiarovciach.
21/16- neschvaľuje odpedaj žiadaného obecného pozemku p. Mirgovi Františkovi, Hliníky 23,
Hrnčiarovce n/P.
22/16 – schvaľuje zabezpečiť priestor Ružindolská cesta:
- oznamovacie tabule – objekt je monitorovaný, zákaz vývozu smetí
- dopravná značka „Zákaz vjazdu motor. vozidiel okrem dopravnej obsluhy“
- fotopasce – Ružindolská cesta, Ronava, pri potoku smerom k ÚVTOS
- monitorovanie zamestnancom obce

Zápisnicu overili: RNDr. Monika Kopecká

Ľubomír Konečný

Schvaľuje: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

