OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU

Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad
Parnou, konaného dňa 27.04.2017
Uznesenie č. 13/17 – VZN č. 1/2017 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
na území obce Hrnčiarovce nad Parnou
OZ schvaľuje VZN č. 1/2017 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území
obce Hrnčiarovce nad Parnou po zapracovaní všetkých pripomienok.
Uznesenie č. 14/17 – úprava spevnených plôch okolo KD
OZ schvaľuje vykonať úpravy spevnených plôch okolo KD v zmysle stanovenej
predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 52.518,94 €.
Uznesenie č. 15/17 – úprava plôch okolo domu smútku
OZ schvaľuje vykonať úpravy plôch okolo domu smútku, pred hlavným vchodom do kostola,
chodníka okolo kostola a vchodom pred sákristiom v zmysle stanovenej predpokladanej
hodnoty zákazky vo výške 22.303,82 €.
Uznesenie č. 16/17 – schválenie interiéru domu smútku
OZ schvaľuje predložený návrh interiéru domu smútku.
Uznesenie č. 17/17 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017.
Uznesenie č. 18/17 – schválenie návrhu textu nájomnej zmluvy a zámeru prenajať
majetok obce - budovu bývalej MŠ na ul. Sv. Martina 69, Hrnčiarovce n/P
a/ OZ schvaľuje návrh textu Zmluvy o nájme nehnuteľnosti – budovu bývalej MŠ na ul. Sv.
Martina 69, Hrnčiarovce n/P s Občianskym združením Detská duša, Zemianske Kostoľany po
zapracovaní všetkých navrhovaných pripomienok.

- 2b/ OZ schvaľuje zámer prenajať majetok obce - bývalú budovu materskej školy na ulici Sv.
Martina 69 podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa Občianskemu združeniu Detská
duša, Pod Horou 233/3, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 50 732 901 na dobu 7 rokov od
1.9.2017 do 31.8.2024 za mesačný nájom vo výške 1.000,- €. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že táto budova je funkčne uspôsobená na prevádzkovanie detského
centra a v tomto druhu činnosti chce pokračovať OZ aj Občianske združenie Detská duša, teda
netreba meniť funkčné využitie budovy z dôvodu jej prenájmu.
Uznesenie č. 19/17 – zámer vykonať jednoduché pozemkové úpravy v lokalite „Pri sade“
OZ schvaľuje zámer vykonať JPU v lokalite „Pri sade“ v zmysle predloženého návrhu od
parcely reg. „E“ č. 420-461.

Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

