Zápisnica
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou,
konaného dňa 15.12. 2021

Počet prítomných poslancov: 8 (J. Babicová, P. Haršány, E. Kátlovská, M. Kopecká, P.
Marko , T. Račková, V. Kochajda, M. Moncman ). Prítomná bola aj hlavná kontrolórka B.
Ďurkovičová.
Počet neprítomných poslancov : 1 (Š.Hrašna)
Starosta obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta predniesol program zasadnutia tak, ako bol zverejnený na stránke obce
Program rokovania:

1/
2/
3/
4/

5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/

Kontrola plnenia uznesení
Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
Schválenie návrhu VZN 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 na rok 2022
Informácia o výsledku kontroly, plán kontrolnej činnosti na rok 2022
Predaj nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce n/P žiadateľovi Ronald A.
Prenájom poľnohospodárskeho pozemku, parcely reg. E č. 3183 o výmere
87708m2, evidovanej na LV č. 1400, k.ú. Hrnčiarovce
Schválenie zámeru prenájmu pozemku, parcely reg. E KN č.417/101 o výmere
117m 2 evidovanej na LV č. 1400, k.ú. Hrnčiarovce žiadateľovi Jozefovi S
Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2022
Odmeny poslancov a kontrolórky obce
Návrh ocenenia za reprezentáciu obce
Schválenie predlženia programu rozvoja obce na obdobie do 31.12.2023
Schválenie predloženie žiadosti v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75
a schválenie jej financovania
Rôzne

Starosta obce doplnil program o bod - Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve
s budúcim oprávneným z vecného bremena Rímskokatolícka cirkev, ktorý bude ako posledný
bod programu OZ. Následne sa dalo hlasovať za novoupravený program.
Hlasovanie: Za: /8 poslancov, proti:0 zdržal sa: 0 . Program zasadnutia bol schválený.

Program rokovania:
1/
2/
3/
4/

5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/

15/

Kontrola plnenia uznesení
Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
Schválenie návrhu VZN 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 na rok 2022
Informácia o výsledku kontroly, plán kontrolnej činnosti na rok 2022
Predaj nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce n/P žiadateľovi Ronald A.
Prenájom poľnohospodárskeho pozemku, parcely reg. E č. 3183 o výmere
87708m2, evidovanej na LV č. 1400, k.ú. Hrnčiarovce
Schválenie zámeru prenájmu pozemku, parcely reg. E KN č.417/101 o výmere
117m 2 evidovanej na LV č. 1400, k.ú. Hrnčiarovce žiadateľovi Jozefovi S
Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2022
Odmeny poslancov a kontrolórky obce
Návrh ocenenia za reprezentáciu obce
Schválenie predlženia programu rozvoja obce na obdobie do 31.12.2023
Schválenie predloženie žiadosti v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75
a schválenie jej financovania
Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve s budúcim oprávneným z vecného
bremena Rímskokatolícka cirkev
Rôzne

Za zapisovateľku bola určená M. Gajdošíková, za overovateľov starosta určil M.Moncmana
a E.Kátlovskú,

1/

Kontrola plnenia uznesení

Zápis z rokovania:
Uznesenie č.1/2021 – splnené správa kontrolnej činnosti za rok 2020
Uznesenie č.2/2021 – splnené odpustenie časti nájmu Komplet
Uznesenie č.3/2021 - nechválený prenájom bytu č. 8 na ul. Mlynárskej
Uznesenie č.4/2021 - splnené oprava formálnej chyby
Uznesenie č.5/2021 - splnené schválenie zastav štúdie IBV Juh
Uznesenie č.6/2021 - splnené schválenie zastav štúdie IBV Juh
Uznesenie č.7/2021 – splnené priamy predaj pozemkov Záp. distribučnej a.s.
Uznesenie č.8/2021 – splnené vecných bremien v prospech Záp. distribučnej a.s
Uznesenie č.9/2021 - splnené zámeru prenájmu Na trati
Uznesenie č.10/2021 – splnené zámer predaja majetku Bartoš
Uznesenie č.11/2021 – splnené doplnenie uznesenia č. 6/2020 a č.49/2020 vec né bremeno
Záp. distribučnej a.s.

Uznesenie č.12/2021 - splnené rozpočtové opatrenie 2
Uznesenie č.13/2021 – splnené pridelený byt ul. Mlynárska
Uznesenie č.14/2021 – splnené vyhlásenie voľby kontrolóra
Uznesenie č.15/2021 – splnené pridelený byt ul. Mlynárska
Uznesenie č.16/2021 – splnené schválenie zastav štúdie IBV Juh
Uznesenie č.17/2021 - splnené schválenie zastav štúdie IBV Juh
Uznesenie č.18/2021 – schválenie záverečného účtu
Uznesenie č.19/2021 - splnené rozpočtové opatrenie
Uznesenie č.20/2021 - správa hl. kontrolóra
Uznesenie č.21/2021 – plán kontrolnej činnosti druhý polrok
Uznesenie č.22/2021 – splnené schválenie rozšírenia prenájmu Na trati
Uznesenie č.23/2021 – splnené predaj majetku Bartoš
Uznesenie č.24/2021 – splnené schválenie zmluvy vecného bremena HKS Forge
Uznesenie č.25/2021 – splnené zmena účelu použitia dotácie OZ Š Rapid
Uznesenie č.26/2021 – splnené voľba hlavného kontrolóra
Uznesenie č.27/2021 – monitorovacia správa k plneniu rozpočtu
Uznesenie č.28/2021 - splnené rozpočtové opatrenie 5
Uznesenie č.29/2021 – splnené schválenie mesačného príspevku v materskej škole
Uznesenie č.30/2021 - splnené zmena účelu použitia dotácie Dychová hudba
Uznesenie č.31/2021 - splnené schválený zámer prenájmu OZ Rod. Združ. ZŠ MŠ
Uznesenie č.32/2021 – plní sa v riešení hala pracovný vzťah + dotácia
Uznesenie č.33/2021 – splnené osadenie kríža prace pri kostole
Uznesenie č.34/2021 - splnené schválený výpožička OZ Rod. Združ. pri ZŠ a MŠ
Uznesenie č.35/2021 – splnené náhrada škody búracie prace Tomašovič
Uznesenie č.36/2021 - splnené rozpočtové opatrenie 6
Uznesenie č.37/2021 – splnené štatút obce Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli
a nadobudlo účinnosť
Uznesenie č.38/2021 - splnené pohrebisko Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli
a nadobudlo účinnosť
Uznesenie č.39/2021 –. splnené športová hala Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej
tabuli a nadobudlo účinnosť
Uznesenie č.40/2021 – nechválený predaj pozemku Hliníky
Uznesenie č.41/2021 - splnené uznesenie zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy
Uznesenie č.42/2021 - splnené uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o bezp. Prevode ul.
Východná
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
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 43/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebežnom plnení uznesení.

2/

Rozpočtové opatrenie č. 7/2021

Starosta požiadal E. Klačanovú o prednesenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 7/2021
(starosta poďakoval Klačanovej prednesenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 7/2021)
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenie 7/2021
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 44/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenie 7/2021

3/

Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2022-2024

Zápis z rokovania:
Starosta požiadal E. Klačanovú o prednesenie návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024
v nasledovnom členení pre rok 2022, starosta poďakoval Klačanovej za prednesenie návrhu
rozpočtu 2022-2024 v nasledovnom členení pre rok 2021.
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce Ing. B. Ďurkovičovú o prednesenie stanoviska
kontrolóra obce k navrhnutému rozpočtu, starosta poďakoval B. Ďurkovičovej za prednesenie
stanoviska kontrolóra obce k navrhnutému rozpočtu.
Návrh rozpočtu bol zverejnený počas 15 dní na stránke obce a vo vitrínach v obci.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 - 2024 s záväznosťou na rok
2022.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 45/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 - 2024 s záväznosťou na rok
2022.

4/ Schválenie návrhu VZN 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 na rok 2022.
Zápis z rokovania:
Starosta požiadal E. Klačanovú o prednesenie návrhu VZN , následne starosta poďakoval
E.Klačanovej za prednesenie návrhu VZN
Návrh VZN bol zverejnený počas 15 dní na stránke obce a vo vitrínach v obci.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 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 na rok 2022
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 46/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2021 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 na rok 2022

5/ Informácia o výsledku kontroly, plán kontrolnej činnosti na rok 2022
Zápis z rokovania:
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce Ing. B. Ďurkovičovú o prednesenie Informácie o
výsledku kontroly a plánu kontrolnej činnosti na rok 2022. Plán kontrolnej činnosti je
nasledovný:

Zápis z rokovania:
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 30.6.2022
1/Kontrola použitia verejných prostriedkov na vybraný program rozpočtu obce
2/Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2021 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa § 18f ods. 1 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
3/Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce a
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva na základe osobitnej požiadavky starostu obce alebo
obecného zastupiteľstva.
Starosta poďakoval Ďurkovičovej za prednesenie Informácie o výsledku kontroly a plánu
kontrolnej činnosti na rok 2022. Plán kontrolnej činnosti bol 15 dní zverejnený 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 (predkladá M. Škorec):
OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti na rok 2022 a informáciu o výsledku kontroly
Uznesenie 47/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 a
informáciu o výsledku kontroly
6/ Predaj nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce n/P žiadateľovi Ronald A.
Zápis z rokovania:
Zápis z rokovania: Na obecný úrad Hrnčiarovce n/P bola dňa 20.10.2021 doručená žiadosť
o odkúpenie časti obecného pozemku parcely č. 1412/1 v obci Hrnčiarovce nad Parnou na ul.
Vinohradníckej žiadateľom Ronald A, ktorý má predmetnú časť pozemku oplotenú a cez neho
vstupuje ku svojej nehnuteľnosti bránkou. OZ na pracovnej porade prerokovalo predaj časti
pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov a článku 7. VZN č. 1/2010 podľa osobitného zreteľa z dôvodu,
že parcela CKN 1412/9 a 1412/10 o výmere 50 m2 (bola vytvorená geometrickým plánom č.
46/2021 zo dňa 05.11.2021 )a je priľahlá k parc. č. 482/2 a 482/4, a tvorí dvor a priľahlú časť
k rodinnému domu postavenému na parc. č. 482/3, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Na určenie všeobecnej hodnoty
pozemku parcely č. 1412/9 a 1412/10 bol vypracovaný znalecký posudok č. 139/2021
znalcom Ing. Ševčíkovou ktorým bola vyčíslená hodnota na 2490,-Eur. Uvedeným predajom
príde k čiastočnému majetkoprávnemu vysporiadaniu uvedenej lokality.

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov a článku 7. VZN č. 1/2010 predaj pozemku CKN parc. č. 1412/9
a 1412/10 ostatné plochy spolu o výmere 50m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Hrnčiarovce, obec
Hrnčiarovce nad Parnou , žiadateľovi Ronaldovi Antonymu, Vinohradnícka ul. 7071/14A,
Hrnčiarovce nad Parnou, nar. 12.01.1976. za kúpnu cenu 2490.- EUR. Parc č. 1412/9
a 1412/10 bola vytvorená geometrickým plánom č. 46/2021 zo dňa 05.11.2021, vyhotoveného
GEOMAS, s.r.o. IČO: 44 080 310, autorizačne overeným Ing. Štefanom Richnákom dňa
05.11.2021 a overeným 9.12.2021 pod č. G1-1642/2021 Okresný úradom Trnava,
Katastrálnym odborom, odčlenením od pôvodnej parcely č. CKN 1412/1 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7753m2 tak, že boli vytvorené pozemky:
parc.č. 1412/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7703 m2
parc.č. 1412/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2
parc.č. 1412/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2
Osobitný zreteľ je z dôvodu, že parcela CKN 1412/9 a 1412/10 spolu o výmere 50 m2 je
priľahlá k parc. č. 482/2 a 482/4, a tvorí dvor a priľahlú časť k rodinnému domu postavenému
na parc. č. 482/3, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Uvedeným predajom príde k čiastočnému majetkovo
právnemu vysporiadaniu uvedenej lokality.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 48/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a článku 7. VZN č. 1/2010 predaj
pozemku CKN parc. č. 1412/9 a 1412/10 ostatné plochy spolu o výmere 50m2
nachádzajúcej sa v k.ú. Hrnčiarovce, obec Hrnčiarovce nad Parnou , žiadateľovi
Ronaldovi Antonymu, Vinohradnícka ul. 7071/14A, Hrnčiarovce nad Parnou, nar.
12.01.1976. za kúpnu cenu 2490.- EUR. Parc č. 1412/9 a 1412/10 bola vytvorená
geometrickým plánom č. 46/2021 zo dňa 05.11.2021, vyhotoveného GEOMAS, s.r.o.
IČO: 44 080 310, autorizačne overeným Ing. Štefanom Richnákom dňa 05.11.2021
a overeným 9.12.2021 pod č. G1-1642/2021 Okresný úradom Trnava, Katastrálnym
odborom, odčlenením od pôvodnej parcely č. CKN 1412/1 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 7753m2 tak, že boli vytvorené pozemky:
-

parc.č. 1412/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7703 m2
parc.č. 1412/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2
parc.č. 1412/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2

Osobitný zreteľ je z dôvodu, že parcela CKN 1412/9 a 1412/10 spolu o výmere 50 m2 je
priľahlá k parc. č. 482/2 a 482/4, a tvorí dvor a priľahlú časť k rodinnému domu
postavenému na parc. č. 482/3, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a svojím umiestnením a

využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Uvedeným predajom príde k čiastočnému
majetkovo právnemu vysporiadaniu uvedenej lokality.
7/ Prenájom poľnohospodárskeho pozemku, parcely reg. E č. 3183 o výmere 87708m2,
evidovanej na LV č. 1400, k.ú. Hrnčiarovce
Zápis z rokovania: OZ na svojom zasadnutí dňa 11.11.2021 schválilo uznesením č. 41/2021
v súlade § 9a odst. 9 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991 v znení neskorších
predpisov zverejňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer prenájmu parcely reg. E
KN č. 3183 s výmerou 87708 m2, evidovanej na LV1400 v k.ú. Hrnčiarovce, druh pozemku
orná pôda, Ing. Františkovi K, SHR, Cintorínska 78, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO:
11753421. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že doterajší nájomca prejavil záujem o
pokračovanie v nájomnom vzťahu. V minulosti si riadne a včas plnil všetky povinnosti
spojené s užívaním pozemku a spomedzi troch záujemcov, ktorí písomne prejavili záujem o
prenájom parcely, ponúkol najvyššie nájomné. Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 a výška nájomného bude 190.-Eur. za/ha.

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo v súlade § 9a odst. 9 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991 v
znení neskorších predpisov schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom parcely
reg. E KN č. 3183 s výmerou 87708 m2, evidovanej na LV1400 v k.ú. Hrnčiarovce, druh
pozemku orná pôda, Ing. Františkovi Kráľovičovi, SHR, Cintorínska 78, 91935 Hrnčiarovce
nad Parnou, IČO: 11753421. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že doterajší nájomca
prejavil záujem o pokračovanie v nájomnom vzťahu. V minulosti si riadne a včas plnil všetky
povinnosti spojené s užívaním pozemku a spomedzi troch záujemcov, ktorí písomne prejavili
záujem o prenájom parcely, ponúkol najvyššie nájomné. Nájomná zmluva bude uzatvorená na
obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 a výška nájomného bude 190 EUR/ha.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 49/2021
Obecné zastupiteľstvo v súlade § 9a odst. 9 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991
v znení neskorších predpisov schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom
parcely reg. E KN č. 3183 s výmerou 87708 m2, evidovanej na LV1400 v k.ú.
Hrnčiarovce, druh pozemku orná pôda, Ing. Františkovi Kráľovičovi, SHR, Cintorínska
78, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 11753421. Osobitný zreteľ spočíva v
skutočnosti, že doterajší nájomca prejavil záujem o pokračovanie v nájomnom vzťahu.
V minulosti si riadne a včas plnil všetky povinnosti spojené s užívaním pozemku a
spomedzi troch záujemcov, ktorí písomne prejavili záujem o prenájom parcely, ponúkol
najvyššie nájomné. Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 1. 1. 2022 do 31.
12. 2026 a výška nájomného bude 190 EUR/ha.

8/ Schválenie zámeru prenájmu pozemku, parcely reg. E KN č.417/101 o výmere 117m 2
evidovanej na LV č. 1400, k.ú. Hrnčiarovce žiadateľovi Jozefovi S
Zápis z rokovania:
Na obecný úrad Hrnčiarovce n/P bola dňa 4.10.2021 doručená žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku parcely CKN č. 485 o výmere 117m 2 žiadateľom PhDr. Mgr. Jozefovi S v obci
Hrnčiarovce nad Parnou na ul. Vinohradníckej. OZ sa na pracovnej porade dohodlo, že
uvedená parcela nebude odpredaná ale žiadateľovi prenajatá z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že na uvedenom pozemku má žiadateľ
umiestnené inžinierske siete vrátane vodovodnej a kanalizačnej šachty, ktoré sú vybudované
pre rodinný dom súp. č. 5083 postavenom na parc. č. 486/1 na ulici Vinohradnícka 12, ktorej
je výlučným vlastníkom a uvedený pozemok má oplotený a dlhodobo ho využíva ako
pozemok priľahlý k stavbe rodinného domu.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo v súlade § 9a odst. 9 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991 v
znení neskorších predpisov schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer prenájmu
časti parcely reg. E KN č. 417/101 s výmerou 13221 m2, evidovanej na LV 1400 v k.ú.
Hrnčiarovce, druh pozemku ostatná plocha, v rozsahu nezaloženej parcely CKN č. 485
o výmere 117m 2 PhDr. Mgr. Jozefovi Sikelimu, nar. 14.08.1957, trvale bytom Jeruzalemská
37, 917 01 Trnava. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že na uvedenom pozemku má
žiadateľ umiestnené inžinierske siete vrátane vodovodnej a kanalizačnej šachty, ktoré sú
vybudované pre rodinný dom súp. č. 5083 postavenom na parc. č. 486/1 na ulici
Vinohradnícka 12, ktorej je výlučným vlastníkom a uvedený pozemok má oplotený
a dlhodobo ho využíva ako pozemok priľahlý k stavbe rodinného domu. Nájomná zmluva
bude uzatvorená na dobu neurčitú od 1. 1. 2022 s možnosťou výpovede ktorejkoľvek strany aj
bez uvedenia dôvodu s tým, že zmluva skončí posledný kalendárny deň v roku v ktorom bola
doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. Výška nájomného bude 30 EUR/rok s tým, že
nájomné bude splatné k 31.12. prechádzajúceho kalendárneho roku vopred. Prvé nájomné
bude splatné 31.12.2021.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 50/2021
Obecné zastupiteľstvo v súlade § 9a odst. 9 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991
v znení neskorších predpisov schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer
prenájmu časti parcely reg. E KN č. 417/101 s výmerou 13221 m2, evidovanej na LV
1400 v k.ú. Hrnčiarovce, druh pozemku ostatná plocha, v rozsahu nezaloženej parcely

CKN č. 485 o výmere 117m 2 PhDr. Mgr. Jozefovi Sikelimu, nar. 14.08.1957, trvale
bytom Jeruzalemská 37, 917 01 Trnava. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že na
uvedenom pozemku má žiadateľ umiestnené inžinierske siete vrátane vodovodnej
a kanalizačnej šachty, ktoré sú vybudované pre rodinný dom súp. č. 5083 postavenom
na parc. č. 486/1 na ulici Vinohradnícka 12, ktorej je výlučným vlastníkom a uvedený
pozemok má oplotený a dlhodobo ho využíva ako pozemok priľahlý k stavbe rodinného
domu. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú od 1. 1. 2022 s možnosťou
výpovede ktorejkoľvek strany aj bez uvedenia dôvodu s tým, že zmluva skončí posledný
kalendárny deň v roku v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. Výška
nájomného bude 30 EUR/rok s tým, že nájomné bude splatné k 31.12. prechádzajúceho
kalendárneho roku vopred. Prvé nájomné bude splatné 31.12.2021.

9/ Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2021
Zápis z rokovania: OZ bol doručený návrh harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2022
v termínoch:
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje nasledovné termíny riadnych zasadnutí OZ v roku 2022
1/

02.02.2022

2/

06.04.2022

3/

22.06.2022

4/

25.08.2022

5/

20.10.2022

6/

24.11.2022 pracovná porada

7/

14.12.2022

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 51/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovné termíny riadnych zasadnutí OZ v roku
2022: 02.02.2022, 06.04.2022, 22.06.2022, 25.08.2022, 20.10.2022, 24.11.2022 pracovná
porada, 14.12.2022

10/ Odmeny poslancov a kontrolórky obce

Zápis z rokovania:
V zmysle Zásad odmeňovania poslancov Obce Hrnčiarovce nad Parnou navrhujem ročnú
odmenu za r. 2021 vo výplatnom termíne za mesiac december 2021 poslancom OZ
nasledovne:
- Jana Babicová
- Ing. Peter Haršány
- Ing. Štefan Hrašna
- Mgr. Elena Kátlovská
- RNDr. Monika Kopecká, PhD.
- Viliam Kochajda
- Marián Moncman
- Ing. Terézia Račková
- Peter Marko

350,- EUR
350,- EUR
350,- EUR
350,- EUR
350,- EUR
350,- EUR
300,- EUR
350,- EUR
300,- EUR

V zmysle zákona o obecnom zriadení navrhujem odmenu za r. 2021 kontrolórke obce
Ing. Božene Ďurkovičovej v celkovej čiastke 400,- eur, vo výplatnom termíne za
mesiac december 2021.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje koncoročné odmeny za rok 2021 poslancov a hlavnej kontrolórky tak ako boli
prednesené .
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 52/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncoročné odmeny poslancov a hlavnej kontrolórky
tak, ako boli prednesené v následnej výške Jana Babicová 350.-eur, Mgr. Elena
Kátlovská 350.-eur, Ing. Štefan Hrašna350.-eur, RNDr. Monika Kopecká, PhD. 350.eur, Viliam Kochajda 350.-.eur, Ing. Terézia Račková 350.-eur, Marián Moncman 300.€, Ing. Peter Haršány 350.- eur, Peter Marko 300.- eur, kontrolórka obce Ing. B.
Ďurkovičová 400.-eur

11/ Návrh ocenenia za reprezentáciu obce
Zápis z rokovania:
Mária Valentová -V novembri 2021 sa stala vo svojej kategórii víťazkou svetového finále
speváckej súťaže Sanremo Junior v Taliansku. Zároveň získala aj cenu poroty.

Timotej Vraník -Vo februári 2021 vo svojej kategórii vyhral náročný šampionát v
Azerbajdžane a stal sa majstrom sveta v kyokushin online kata (druh karate). Za týmto
tajuplným názvom sa skrýva označenie súťažnej kategórie, kde sa ukazujú jednotlivé chvaty.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje ocenenie spojené s finančnou odmenou vo výške po 1000.-eur
-

Márií Valentovej za 1 miesto svetového finále speváckej súťaže Sanremo Junior v
Taliansku. Zároveň získala aj cenu poroty.

-

Timotejovi Vraníkovi za 1 miesto šampionáte v Azerbajdžane a stal sa majstrom sveta v
kyokushin online kata (druh karate).

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 53/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ocenenie spojené s finančnou odmenou vo výške po
1000.-eur.
-

Márií Valentovej za 1 miesto svetového finále speváckej súťaže Sanremo Junior v
Taliansku. Zároveň získala aj cenu poroty.

Timotejovi Vraníkovi za 1 miesto šampionáte v Azerbajdžane a stal sa majstrom sveta v
kyokushin online kata (druh karate).

12/ Schválenie predlženia programu rozvoja obce na obdobie do 31.12.2023
Zápis z rokovania: Dňa 3.12.2021 bolo doručený protokol PR-007761 o odovzdaní žiadosti
k projektu s názvom „Zvýšenie kvality služieb v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad
Parnou“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, kde súčasťou prílohy musí byť doložené
uznesenie o schválení predĺženia Programu rozvoja obce Hrnčiarovce nad Parnou na roky
2015-2020 do 31.12.2023 .
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje predĺženie Programu rozvoja obce Hrnčiarovce na roky 2015-2020 do
31.12.2023
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 54/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie Programu rozvoja obce Hrnčiarovce na
roky 2015-2020 do 31.12.2023
13/
Schválenie predloženie žiadosti
a schválenie jej financovania

v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75

Zápis z rokovania: Dňa 3.12.2021 bolo doručený protokol PR-007761 o odovzdaní žiadosti
k projektu s názvom „Zvýšenie kvality služieb v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad
Parnou“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, kde súčasťou prílohy musí byť doložené
uznesenie o schválení jej financovania obcou Hrnčiarovce nad Parnou, predloženie Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu, zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje:
- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Zvýšenie kvality služieb v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou“ v
rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorého ciele sú v súlade splatným územným plánom
obce a platným programom rozvoja obce
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 10 526,32 Eur,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 55/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Zvýšenie kvality služieb v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou“ v
rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorého ciele sú v súlade splatným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 10 526,32 Eur,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

14/

Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve s budúcim oprávneným
z vecného bremena Rímskokatolícka cirkev

Zápis z rokovania:
Na kostole prebieha oprava vonkajšej fasády. Súčasťou je aj odvedenie dažďových vôd zo
strechy kostola na priľahlý pozemok. Pán farár začal vybavovať potrebné doklady
k povoleniu. Nakoľko sa jedná o vodnú stavbu povolenie bude vydávať Okresný úrad Trnava,
odbor životného prostredia. Tento vyzval pána farára, aby doložil doklad o vlastníctve
pozemku, na ktorom bude odvodnenie prevedené. Nakoľko uvedený pozemok (parcela č. E
417/101) je vlastníctvom obce, po konzultácii s Okresným úradom Trnava, odborom
životného prostredia bolo doporučené na tento pozemok uzavrieť Zmluvu o vecnom bremene
ako najvhodnejšiu možnosť, na základe ktorej by bola stavba povolená (predpokladám, že
nájomná zmluva ani kúpna zmluva nie sú vhodnou alternatívou). Aby dostal pán farár
povolenie, čo najskôr je potrebné doložiť Okresnému úradu Zmluvu o budúcej Zmluve
o vecnom bremene. Z tohto dôvodu navrhujem schváliť uznesenie v tomto znení ktoré bolo
konzultované s našim právnikom obce.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s budúcim
oprávneným z vecného bremena Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hrnčiarovce nad Parnou ,
Kostolná 19, Hrnčiarovce nad Parnou, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán uzavrieť
v budúcnosti v lehote ďalej určenej v zmluve a za podmienok stanovených zmluvou, zmluvu
o zriadení vecného bremena, na základe ktorej oprávnený z vecného bremena bude môcť
vybudovať v nevyhnutnej miere na parc. č. EKN č. 417/101 ostatná plocha o výmere 13221
m2 drenážne vsakovacie jamy na odvádzanie dažďovej vody zo strechy kostola. Zmluva o
budúcej zmluve bude dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému pozemku ako iné právo k
pozemku podľa § 58 ods. 2 v spojení s§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v
znení neskorších predpisov pre správne konanie o povolení stavby.

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.56/2021
OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s budúcim oprávneným z vecného
bremena Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hrnčiarovce nad Parnou , Kostolná 19,
Hrnčiarovce nad Parnou, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán uzavrieť v
budúcnosti v lehote ďalej určenej v zmluve a za podmienok stanovených zmluvou,
zmluvu o zriadení vecného bremena, na základe ktorej oprávnený z vecného bremena
bude môcť vybudovať v nevyhnutnej miere na parc. č. EKN č. 417/101 ostatná plocha
o výmere 13221 m2 drenážne vsakovacie jamy na odvádzanie dažďovej vody zo strechy
kostola. Zmluva o budúcej zmluve bude dokladom vzťahu k budúcemu zaťaženému
pozemku ako iné právo k pozemku podľa § 58 ods. 2 v spojení s§ 139 ods. 1 zákona č.

50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov pre správne konanie
o povolení stavby.
15/ Rôzne
M.Kopecká informovala prítomných o stretnutí zamestnancov spoločného obecného úradu a
životného prostredia na miestnom cintoríne, nakoľko sa riešila žiadosť o výrub stromu zo
strany občanov našej obce. Poslancom OZ boli zaslané stanoviská členov komisie Životného
prostredia, ktorí nesúhlasia s výrubom stromu. Nakoľko žiadateľka o výrub stromu má súhlas
majiteľa pozemku, ktorým je farský úrad, tak bola vznesená požiadavka na posúdenie
zdravotného stavu uvedeného stromu. Pri vizuálnej obhliadke stromu pracovníčky štátnej
ochrany prírody a spoločného obecného úradu skonštatovali, že drevina je zdravá, nie sú na
nej žiadne praskliny, ani viditeľné známky poškodenia, tak isto nebolo preukázané, že by
svojim koreňovým systémom poškodzovala náhrobný kameň, v závere skonštatovali, že
zákonný dôvod na výrub dreviny nie je. Nakoľko bola vyslovená pochybnosť, že strom môže
byť chorý vo vnútri, vo vnútri stromu môže byť dutina, ktorá zvonku nie je viditeľná, tak bolo
dohodnuté preskenovanie stromu, jedná sa o precízne vyšetrenie stromu, aby sme si boli aj
my ako obec istí, že strom nikoho a ničím neohrozuje. Starosta obce informoval prítomných,
že tento akustický tomograf stromu by sa mal robiť pravdepodobne 22.12.2021.
B.Ďurkovičová poznamenala, že pokiaľ starosta obce nepodpíše rozhodnutie o výrube stromu,
tak žiadny výrub nemôže byť, posledné slovo je podpis starostu obce. V.Kochajda sa pýtal na
osvetlenie chodníka smerom do mesta, kde je tma a zlá viditeľnosť a na chodník Mostová
a Mlynárska ulica, starosta obce odpovedal, že v rozpočte sa neráta s osvetlením tohto
chodníka smerom ku bývalému Skloplastu a chodníky na Mostovej a Mlynárskej sú v štádiu
kedy sa čaká vyjadrenia od inštitúcií a potom sa čaká na vyjadrenie k stavebnému povoleniu.
Na Mlynárskej pri Bažányových- to bolo prekonzultované tak, že sa urobí zjazd z chodníka
tak, aby sa tento chodník nepoškodil, chodník nemôže byť ukončený, vbehnúť na cestu
a potom pokračovať, to by nikto ani neschválil. T.Račková sa pýtala na cyklotrasu, M.Škorec
odpovedal, že všetko pôjde podľa pôvodného stavebného povolenia tak, ako bolo vydané,
máme tam zatiaľ iba chodník. P.Haršány informoval prítomných o návšteve obce primátorom
mesta Trnava, s ktorým sa bavili o cyklotrasách, o financovaní a spoločne sa dohodli aj na
spoluúčasti pri projekte štúdie podjazdu a nadjazdu a všetci mali záujem o prepojenie s ich
projektmi. Ďalej sa poslanci bavili o cyklochodníku na Mlynárskej a Mostovej ulici
a problematike parkovania. V.Kochajda sa pýtal na stav mosta medzi Trnavou
a Hrnčiarovcami, starosta mu povedal, že VÚC má účasť na tejto oprave, vzhľadom nato, že
ani župa nemá na opravu peniaze, tak zatiaľ je tam len obmedzená rýchlosť a takto to tam
môže byť aj 2 roky a my s tým nemôžeme nič urobiť. P.Marko informoval o článku, ktorý
hovoril o tom, že župa na rok 2022-2023 takúto opravu v našej obci nemá naplánovanú,
dodal, Ďalej boli poslanci informovaní, že prísľubom primátora Trnavy bolo to, že budúci rok
by mali začať s výstavbou chodníka od sídliska Linčianska smerom ku bývalému Skloplastu
a smerom do Kamenáča. P.Marko sa pýtal na realizáciu a dokončenie ihriska
v škole,P.Haršány informoval, že všetko je už vyplatené, čaká sa na výsadbu zelene. P.Marko
sa opýtal, či by sa pri robení chodníka na Kostolnej ulici , či by sa chodník mohol dať až po
malú bránu na škole, M.Škorec odpovedal, že to mal v pláne, ale obec nemá nato prostriedky,

všetky boli presunuté na Alejovú ulicu. P,Marko sa pýtal na dotáciu -športovú halu,
P.Haršány odpovedal, že projekt, ktorý sme schválili do rozpočtu, tak k výzve je treba urobiť
projektovú dokumentáciu a toto všetko trvá aj ½ roka. Z občanov sa opýtal p.Puschenreiter na
osvetlenie chodníka do mesta, poslanci sa vzájomne dohodli na tom, že sa dá zistiť cenová
ponuka na solárne lampy a podľa toho sa bude problém riešiť. M.Puschenreiter sa opýtal na
realizáciu Alejovej ulice a mal požiadavku na zverejnenie vizualizácie návrhu tohto projektu
a jeho pripomienkovanie zo strany obyvateľov obce, starosta a poslanci skonštatovali, že
pokiaľ bude posledná verzia dopracovaná, tak ju môžeme dať na stránku obce. Nakoniec sa
starosta obce všetkým poďakoval za účasť a poprial príjemné prežitie blížiacich sa sviatkov.

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
Peter Marko
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
Peter Marko

Zapísala:

43/2021

44/2021

45/2021

46/2021

47/2021

48/2021

49/2021

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

51/2021

52/2021

53/2021

54/2021

55/2021

56/2021

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

50/2021

Monika Gajdošíková

Zápisnicu overili:
M.Moncman

Mgr. Elena Kátlovská

Mgr. Marcel Škorec

