Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou,
konaného dňa 9. 5. 2019

V úvode zasadnutia zastupujúca starostka M. Kopecká informovala , že dňa 26. apríla 2019 bola na
obecný úrad doručená žiadosť poslancov P. Haršányho, Š. Hrašnu, V. Kochajdu, M. Moncmana
a B. Tomlyho o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dňa 2. 5. 2019 bolo zasadnutie zvolané
na 9. 5. 2019, čím bola dodržaná zákonom stanovená povinnosť zvolať zasadnutie do 15 dní.
Počet prítomných poslancov: 7 (J. Babicová, P. Haršány, Š. Hrašna, E. Kátlovská, M. Kopecká,
M. Moncman, T. Račková)
Vopred sa písomne ospravedlnili: V. Kochajda, B. Tomly.
Zastupujúca starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Zastupujúca starostka M. Kopecká predniesla zverejnený program zasadnutia a oznámila poslancom,
že k programu neboli doručené žiadne pripomienky. Poslanec Hrašna navrhol zaradiť ako druhý bod
nástup druhého náhradníka na funkciu poslanca z dôvodu, že poslankyňa Kopecká je v súčasnosti
zastupujúcou starostkou. M. Kopecká a hlavná kontrolórka B. Ďurkovičová odcitovali dve právne
stanoviská, podľa ktorých zástupca starostu, ktorý je po zániku mandátu starostu obce zastupujúcim
starostom, zostáva zároveň poslancom so všetkými právami a povinnosťami. Z tohto dôvodu bolo
zaradenie navrhovaného bodu rokovania bezpredmetné. M. Kopecká dala hlasovať o nasledovnom
programe rokovania tak, ako bol vopred zverejnený:
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Informácia o zániku mandátu starostu obce
Schválenie žiadosti o vyhlásenie nových volieb starostu obce
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie nájomnej zmluvy – OZ Hrnček
Prerokovanie nájomnej zmluvy – Svetová
Opätovné prerokovanie žiadosti vlastníkov objektov v areáli PD
Schválenie zmeny ÚP-5/2018
Správa hlavného kontrolóra obce
Žiadosť ŠK Rapid –zmena účelu použitia dotácie
Schválenie Dodatku k návrhu na vklad do KN (Dom smútku)
Žiadosť o stanovisko k prístavbe a úprave verejného priestranstva
Žiadosť o prenájom pozemku pod cestou – p. Marko
Žiadosť o úpravu terénu – p. Mirga
Žiadosť o vyjadrenie k stavu odkvapov na škole
Predĺženie nájomných zmlúv (p. Marková, p. Hovorková)
Rozpočtové opatrenia
Informácie z kontroly OÚ Trnava – odbor starostlivosti o ŽP
Informácia o stave realizovaných a pripravovaných projektov
Informácie z MAS 11+
Návrh Komisie stavebnej, dopravnej a ochrany VP
Diskusia

Hlasovanie: Za 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa 0
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
Za zapisovateľku bola určená M. Gajdošíková, za overovateľov zastupujúca starostka určila Š. Hrašnu
a J. Babicovú.
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Informácia o zániku mandátu starostu obce

Zápis z rokovania:
M. Kopecká informovala poslancov, že dňa 30. 4. 2019 Ing. Jaroslav Kráľovič doručil na
obecný úrad písomné oznámenie, ktorým sa k danému dňu vzdal mandátu starostu v zmysle
§13 a, odst. 1c zákona 369/1990 o obecnom zriadení. M. Kopecká uviedla, že ju rozhodnutie
starostu veľmi mrzí a poďakovala mu za všetko, čo pre obyvateľov obce počas svojho
pôsobenia urobil. Starosta obce pred svojou rezignáciou odvolal z funkcie zástupcu starostu
Ing. Teréziu Račkovú, a to ku dňu 25. 4. 2019. Od 26. 4. 2019 bola do funkcie zástupcu
starostu vymenovaná RNDr. Monika Kopecká, PhD, ktorá sa po zániku mandátu starostu stala
štatutárnym zástupcom obce. V zmysle odporúčaní publikovaných v odbornom časopise
Právo pre ROPO a OBCE 5/2017 bude obec dočasne používať na označenie tejto funkcie
pojem „zastupujúca starostka“, a to z dôvodu odlíšenia situácie, kedy zástupca starostu plní
vzhľadom na zánik mandátu starostu úlohy starostu v celom rozsahu, čo je kvalitatívne
zásadne odlišné od bežného zastupovania starostu (napr. uvádzanie zástupcu starostu ako
štatutára obce na zmluvách a rozhodnutiach).
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zániku mandátu starostu Ing. Jaroslava
Kráľoviča ku dňu 30. 4. 2019 z dôvodu vzdania sa mandátu v zmysle §13 a, odst. 1c zákona
369/1990 o obecnom zriadení, informáciu o odvolaní Ing. T. Račkovej z funkcie zástupcu
starostu obce ku dňu 25. 4. 2019 a informáciu o vymenovaní RNDr. M. Kopeckej do funkcie
zástupcu starostu obce od 26. 4. 2019.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie:Za: 7 poslancov, proti: 0 zdržal sa 0 Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 26/19
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zániku mandátu starostu Ing.
Jaroslava Kráľoviča ku dňu 30. 4. 2019 z dôvodu vzdania sa mandátu v zmysle §13 a,
odst. 1c zákona 369/1990 o obecnom zriadení, informáciu o odvolaní Ing. T. Račkovej
z funkcie zástupcu starostu obce ku dňu 25. 4. 2019 a informáciu o vymenovaní RNDr.
M. Kopeckej do funkcie zástupcu starostu obce od 26. 4. 2019.
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Schválenie žiadosti o vyhlásenie nových volieb starostu obce

Zápis z rokovania:
M. Kopecká informovala poslancov, že v dôsledku zániku mandátu starostu je v zmysle § 48
odst. 4 potrebné požiadať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásenie nových
volieb, a to prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Podľa usmernenia zverejneného na
stránke MVSR obec zasiela žiadosť s príslušnými dokladmi na okresný úrad, ktorý po
preverení žiadosti a zaujatí stanoviska odstúpi žiadosť Ministerstvu vnútra SR. Prílohami
žiadosti o vyhlásenie nových volieb je uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, na
ktorom sa OZ uznieslo na nových voľbách, zápisnica zo zasadnutia OZ, prezenčná listina zo
zasadnutia OZ, pozvánka na zasadnutie OZ, list starostu obce o vzdaní sa funkcie. Vzhľadom
na medializované nejasnosti v kompetencii úradov (prípad obce Chorvátsky Grob)
zastupujúca starostka M. Kopecká navrhla zaslať predmetnú žiadosť aj na Okresný úrad
v Trnave, aj na Ministerstvo vnútra SR.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
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
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 27 /19:
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
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Kontrola plnenia uznesení

Zápis z rokovania:
M. Kopecká predniesla správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Na zasadnutí
6. 3. 2019 bolo prijatých 16 uznesení (10/19 až 25/19).
Uznesenia splnené:
Uznesenie č. 11/19 – OZ schválilo zmenu Zmeny 04/2018 ÚP

Uložená povinnosť
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 1/2019 a Záväznej časti Zmeny 04/2018 Územného plánuobce Hrnčiarovce nad
Parnou
b) označiť textovú časť Zmeny 04/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou, hlavnévýkresy a záväznú
časť schvaľovacou doložkou
c) vyhotoviť o obsahu Zmeny 04/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad ParnouRegistračný list a spolu s
kópiou uznesenia o schválení doručiť MDaV SR
d) zabezpečiť uloženie Zmeny 04/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou v obci
(Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovejpolitiky a na
stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave)

– splnené v celom rozsahu
Uznesenie č. 12/19 - zámena pozemkov–Peter Kučera, Trstín 578– Obec Hrnčiarovce n/P
OZ nesúhlasí so zámenou pozemkov v zmysle návrhu žiadateľa a odporúča zámenu požadovaných parciel reg. E
2074/8, 2075/11 a 2125/5 (v celom rozsahu), ktoré sú vo vlastníctve obce za parcely rec. C 2129/3 (45 m2),
2129/5 (102 m2), 2129/7 (108 m2), 2129/9 (354 m2), 2129/10 (24 m2), 2129/12 (206 m2), 2129/14 (148m2),
evidovaných na LV 3056."- žiadateľovi bolo zaslané uvedené uznesenie, následne už obec

nekontaktoval
Uznesenie č. 13/19 - Schválenie zámennej zmluvy Rozália Kralovičová, Hliníky 3, Hrnčiarovce n/P –
zámenná zmluva bola podaná na kataster, zámena pozemkov bola zrealizovaná, platba
bola poukázaná na účet obce
Uznesenia v štádiu plnenia pripravené na opätovné prejednanie:
Uznesenie č. 17/19 - Žiadosť o vybudovanie detského ihriska na ul. Sv. Martina 69,
Hrnčiarovce n/P
a) OZ súhlasilo s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2019 za účelom vybudovania
detského ihriska vo výške 2000,- €.
b) OZ odporúčalo Občianskemu združeniu Hrnček sledovať možnosti podávania žiadostí o finančné príspevky aj z
iných zdrojov, napr. TTSK

Občianske združenie Hrnček sa podarilo na vybudovanie ihriska získať dotáciu od TTSK,
oslovili aj sponzorov a iniciatívne zjednali zľavu na dodávku vybavenia ihriska. Potrebujú
ešte dodatočné financie vo výške 1200 Eur na kompletizáciu jednej časti, návrh na
doplnenie financií bol zapracovaný do návrhu rozpočtových opatrení. (bod 16)
Uznesenie č. 18/19 - Prerokovanie nájomnej zmluvy pre OZ Hrnček
a) OZ schvaľuje bezplatné využívanie priestorov - dve miestnosti, ktoré OZ Hrnček aj
momentálne využíva, nachádzajúce sa v budove bývalej MŠ na ul. Sv.Martina 69, Hrnčiarovce
n/P v dohodnutom rozsahu
b) poveruje OcÚ prípravou nájomnej zmluvy za zvyčajných podmienok prenájmu, najmä však
s dôrazom na definované podmienky:

Návrh nájomnej zmluvy bol pripravený a zaslaný poslancom a p. Valovej ako zástupkyni OZ
Hrnček na pripomienkovanie, pripomienky doručené neboli, zmluva je pripravená na
prejednanie v rámci bodu 4
Uznesenie č. 20/19 – Opätovné prerokovanie žiadosti o prenájom – Žaneta Svetová
Mostová 13, Hrnčiarovce n/P
a) OZ schválilo zámer prenajať Žanete Svetovej, Mostová 13, Hrnčiarovce n/P
nebytový priestor o rozlohe cca 7,2 m2 na 1. poschodí budovy bývalej MŠ, ul. Sv. Martina 69, Hrnčiarovce n/P za
účelom zriadenia prevádzky pedikúra za sumu 100,- mesačne + energie, za podmienok, že:

- predloží OZ rozsah potrebných úprav priestorov na schválenie,
- predloží OZ potvrdenia dotknutých orgánov a to ešte pred začatím potrebných úprav priestorov, že v
uvedených priestoroch bude možná prevádzka pedikúry,
- nájomca si potrebné úpravy priestorov bude financovať z vlastných zdrojov.
b) OZ poveruje OcÚ vypracovaním obvyklej nájomnej zmluvy do nasledujúceho zasadnutia OZ.

Návrh nájomnej zmluvy bol pripravený a zaslaný poslancom a p. Svetovej,na
pripomienkovanie, špecifikácia rozsahu potrebných úprav priestorov na schválenie ani
potvrdenia dotknutých orgánov obecnému úradu dodané neboli, zmluva je pripravená na
prejednanie v rámci bodu 5
Uznesenie č. 21/19 - Žiadosť nájomcu športovej haly – Dobišová Valéria – Komplet
a) OZ schválilo navýšiť finančnú čiastku na údržbu ŠH na rok 2019 o 5000,- €
b) poverilo OcÚ vypracovaním kontrolnej konkurenčnej ponuky a schvaľuje výmenu podláh do výšky
rozpočtovanej čiastky na údržbu ŠH na rok 2019 za dodržania zákonného postupu verejného obstarávania

Cenová ponuka bola na žiadosť starostu obce vypracovaná, fi STEFFER predložila kalkuláciu
na jednu sprchu vo výške 2024,44 Eur ( predložená ponuka BONET TM 2269,10 Eur),
realizácia by bola možná až na jeseň 2019
Uznesenie č. 23/19 - Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov v areáli PD
a) OZ súhlasí s predajom pozemku parc. č. 4046/1 vo vlastníctve obce dotyčným žiadateľom, t.j. vlastníkom
nehnuteľností čiastočne nachádzajúcich sa na uvedenom pozemku,
b) OZ poveruje OcÚ vypracovaním znaleckého posudku na uvedený pozemok,
c) ďalšie následné postupy ohľadne určenia ceny a spôsobu predaja budú predmetom rokovaní nasledujúcich
zasadnutí OZ.

Na návrh poslanca Š. Hrašnu bola vypracovaním posudku oslovená súdna znalkyňa Ing.
Daniela Mizerová, posudok bol vypracovaný, bude predmetom rokovania v bode 6
Ostatné uznesenia:
Uznesenie č. 10/19 – OZ schválilo Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
Uznesenie č. 14/19- OZ schválilo nájomnú zmluvy so spoločnosťou myBenefits.r.o.,
Jiráskova 22, Trnava.
Uznesenie č. 15/19 –OZ schválilo Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019
Uznesenie č. 16/19 - OZ súhlasilo s udelením mimoriadnej dotácie vo výške 3000,- €, ktorá môže byť použitá
výlučnena pokrytie nákladov spojených s realizáciou osláv 155. výročia založenia Dychovej hudbyHrnčarovani.
Uznesenie č. 19/19 - OZ schválilo zmenu percenta úhrady energií OZ Na trati zo 72% na 68%.
Uznesenie č. 22/19 - OZ momentálne neschvaľuje výstavbu externého schodišťa na 1. poschodie budovy
bývalejMŠ – Sv. Martina 69, Hrnčiarovce n/P.
Uznesenie č. 24/19 - OZ schválilo predĺženie nájomnej zmluvy na 2- izbový nájomný byt Melánii Surovej na
obdobie ďalších 3 rokov.
Uznesenie č. 25/19- schválenie člena komisie stavebnej, dopravy a ochrany verejnéhoporiadku
OZ schvaľuje za členku komisie stavebnej, dopravy a ochrany verejného poriadku p. BalážovúSoňu.

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: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 28/19:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebežnom plnení uznesení.
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Prerokovanie nájomnej zmluvy – OZ Hrnček

Zápis z rokovania:
V nadväznosti na uznesenie 18/19 M. Kopecká otvorila diskusiu k uzatvoreniu nájomnej
zmluvy s OZ Hrnček v priestoroch bývalej materskej školy, s ktorým boli poslanci vopred
oboznámení a vyzvala poslancov na jeho pripomienkovanie. Zámer prenajať majetok obce
týmto spôsobom bol zverejnený na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní pred schvaľovaním
nájmu obecným zastupiteľstvom, pričom tento zámer bol zverejnený počas celej tejto doby.
Poslanci predniesli svoje pripomienky a návrhy, ktoré budú zapracované do textu zmluvy.
Zmluva sa upraví pre navrhnutý variant na dobu neurčitú, vypustia sa body čl. III bod 7, čl.
IV bod 2, 3, 4, 5 a čl. VI. bod 5.
Návrh uznesenia(predkladá M. Kopecká):
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru v budove bývalej
materskej školy s. č. 4810 v rozsahu 110 m2 občianskemu združeniu Hrnček za účelom
prevádzkovania činnosti komunitného centra matiek s deťmi.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 29/19:
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru v budove bývalej
materskej školy s. č. 4810 v rozsahu 110 m2 občianskemu združeniu Hrnček za účelom
prevádzkovania činnosti komunitného centra matiek s deťmi.
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Prerokovanie nájomnej zmluvy – p. Svetová

Zápis z rokovania:
V nadväznosti na uznesenie 20/19 M. Kopecká otvorila diskusiu k uzatvoreniu nájomnej
zmluvy s p. Svetovou v priestoroch bývalej materskej školy. Zároveň skonštatovala, že
požadované podklady v zmysle uznesenia 20/19 obci neboli predložené. Z tohto dôvodu
poslanci navrhli uvedený bod odročiť.

Návrh uznesenia:
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.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 30/19:
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.

6/ Opätovné prerokovanie žiadosti vlastníkov objektov v areáli
PD
Zápis z rokovania:
V súvislosti so žiadosťou vlastníkov nehnuteľností v areáli bývalého Podielnického družstva
v Hrnčiarovciach J. Hrdloviča, M. Repiského, M. Macuru, B. Pomajba, Z. Vašíčkovej,
T. Halušku a T. Balúnaa v nadväznosti na uznesenie 23/19 M. Kopecká oboznámila
poslancov so znaleckým posudkom č. 29/2019, vypracovaným Ing. Danielou Mizerovou,
ktorým bola stanovená všeobecná hodnota parcely 4046/1 vo vlastníctve obce Hrnčiarovce
nad Parnou vo výške 31 500 EUR, všeobecná hodnota za mernú jednotku 4,82 EUR/m2.
V diskusii Š. Hrašna skonštatoval, že by nemal problém podporiť odpredaj pozemku za cenu
20 EUR/m2, avšak s odpredajom za stanovenú cenu v zmysle znaleckého posudku nesúhlasí.
Návrh uznesenia (predkladá Š. Hrašna):
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom parcely 4046/1 v cene v zmysle znaleckého
posudku.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 3 poslanci (Hrašna, Haršány, Moncman), proti: 0, zdržal sa: 4 (Babicová,
Kátlovská, Kopecká, Račková). Uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie 31/19:
K prerokovanému bodu 6 obecné zastupiteľstvo neprijalo uznesenie.
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Schválenie zmeny ÚP-5/2018

Zápis z rokovania:
Na základe preskúmania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce
Hrnčiarovce nad Parnou – Zmena 05/2018, ktorý rieši potenciálnu výstavbu v lokalite za
Východnou ulicou v smere na Zeleneč, Okresný úrad Trnava, odbor bytovej výstavby
a bytovej politiky listom zo dňa 4. 4. 2019 odporučil obci schváliť predloženú ÚPD . Zároveň
bola na obecný úrad dňa 6. 5. 2019 doručená žiadosť o schválenie Zmeny 05/2018 p.
Ľudmilou Galgóciovou, členskou predstavenstva Združenia účastníkov JPÚ Hrnčiarovce,
lokalita Východná V1-4. Š. Hrašna v diskusii uviedol, že po schválení zmeny ÚP nie je
záruka, že vlastníci pozemkov, ktorí zmenu požadujú, vybudujú prístupovú cestu na vlastné
náklady. M. Kopecká skonštatovala, že územno-plánovacia dokumentácia rieši priestorové
a funkčné využitie územia a nie vlastnícke vzťahy, preto takúto podmienku nie je možné do
nej zapracovať.
Návrh uznesenia(predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou po prerokovaní :
1.

Berie na vedomie

a)

Správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmeny 05/2018 Územného plánu obce
Hrnčiarovce nad Parnou (príloha č. 1)

b)

stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené
k návrhu Zmeny 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou

c)

výsledok preskúmania návrhu Zmeny 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad
Parnou Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25
stavebného zákona, zo dňa 04.04/2019 č. j. OU-TT-OVBP1-2019/014842/Ti

2.

Schvaľuje

a)

Zmenu 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou

b)

Vyhodnotenie pripomienok - rozhodnutie ku stanoviskám a pripomienkam uplatnených
pri prerokovaní návrhu Zmeny 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
(príloha č. 2)

c)

VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 05/2018 Územného plánu
obce Hrnčiarovce nad Parnou

3.

Ukladá

a)

zabezpečiť zverejnenie VZN č. 2/2019 a Záväznej časti Zmeny 05/2018 Územného
plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Termín :
ihneď po schválení 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
Termín :
do 30 dní po schválení Zmeny 05/2018 Územného plánu obce
Hrnčiarovce nad Parnou

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
Termín :
do 3 mesiacov po schválení Zmeny 05/2018 Územného plánu obce
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)
Termín :
do 3 mesiacov po schválení Zmeny 05/2018 Územného plánu obce
Hrnčiarovce nad Parnou

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/5
Hlasovanie: Za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa:1 (Hrašna). Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 32/19:
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou po prerokovaní :
1.

Berie na vedomie

a)

Správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmeny 05/2018 Územného plánu
obce Hrnčiarovce nad Parnou (príloha č. 1)

b)

stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené
k návrhu Zmeny 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou

c)

výsledok preskúmania návrhu Zmeny 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce
nad Parnou Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa §
25 stavebného zákona, zo dňa 04.04/2019 č. j. OU-TT-OVBP1-2019/014842/Ti

2.

Schvaľuje

a)

Zmenu 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou

b)

Vyhodnotenie pripomienok - rozhodnutie ku stanoviskám a pripomienkam
uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmeny 05/2018 Územného plánu obce
Hrnčiarovce nad Parnou (príloha č. 2)

c)

VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 05/2018 Územného plánu
obce Hrnčiarovce nad Parnou

3.

Ukladá

a)

zabezpečiť zverejnenie VZN č. 2/2019 a Záväznej časti Zmeny 05/2018 Územného
plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Termín :
ihneď po schválení 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
Termín :
do 30 dní po schválení Zmeny 05/2018 Územného plánu obce
Hrnčiarovce nad Parnou

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
Termín :
do 3 mesiacov po schválení Zmeny 05/2018 Územného plánu obce
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)
Termín :
do 3 mesiacov po schválení Zmeny 05/2018 Územného plánu obce
Hrnčiarovce nad Parnou

8/

Správa hlavného kontrolóra obce

Zápis z rokovania: M. Kopecká požiadala hlavnú kontrolórku obce Ing. B. Ďurkovičovú
o prednesenie pripravenej správy 1/2019. Správa bola zameraná na kontrolu čerpania dotácií
ŠK Rapid a Dychovej hudbe Hrnčarovani. Kontrolórka obce odporúča pri zostavovaní
Žiadosti o dotáciu definovať jednoznačne účel použitia dotácie (napr. na dopravu, poplatky
SFZ, údržba trávnika, režijné náklady, nákup hudobných nástrojov) s uvedením
požadovaných súm na jednotlivé položky, netreba pritom však zachádzať do podrobností,
pretože účel vrátane finančných položiek, tak ako ho schváli obecné zastupiteľstvo, má byť
dodržaný. Zároveň upozorňuje, že zmluva o poskytnutí dotácie má jednoznačne nadväzovať
na účel uvedený v Žiadosti o dotáciu, schválený obecným zastupiteľstvom.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce č. 1/2019
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 33 /19:
OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce č. 1/2019

9/

Žiadosť ŠK Rapid –zmena účelu použitia dotácie

Zápis z rokovania:V súvislosti s poskytnutou dotáciou na projekt Reprezentácia obce
Hrnčiarovce nad Parnou účasťou vo futbalových súťažiach Oblastného futbalového zväzu
Trnava a Organizácia futbalových turnajov mužov, žiakov, prípravky a predprípravky na rok
2019 ŠK Rapid predložil žiadosť o zmenu účelu použitia dotácie
na rok 2019
s aktualizovaným rozpočtom.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
OZ schvaľuje zmenu účelu použitia dotácie na základe predloženého aktualizovaného
rozpočtu príjmov a výdavkov zo dňa 21. 3. 2019
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 34/19:
OZ schvaľuje zmenu účelu použitia dotácie na základe predloženého aktualizovaného
rozpočtu príjmov a výdavkov zo dňa 21. 3. 2019

Schválenie Dodatku k návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností (Dom smútku)
10/

Zápis z rokovania:
V rámci územného konania pre výstavbu Domu smútku v r. 2017 bola medzi obcou
Hrnčiarovce nad Parnou a Slovenským pozemkovým fondom uzatvorená Dohoda o zrušení
a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03225/2017-PKZP-K40269/17.00, ktorej
predmetom bolo vysporiadanie spoluvlastníctva k pozemku KN C č. 1257/2 , druh pozemku
ostatná plocha o výmere 88 m2, KN E č. 417 /81 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 106 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 2997 a boli v spoluvlastníctve obce v podiele
37/40 a nezisteného vlastníka Mária Lieskovská, r. Marková v podiele 6/80. Prevádzaná
výmera má rozlohu 14,55 m2. 22. 3. 2019 bol podaný Návrh na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností, ktorý pripravil Slovenský pozemkový fond. Rozhodnutím
č.V2137/2019 – 01 zo dňa 17. 4. 2019 Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor prerušil
konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva na 30 dní, nakoľko zistil, že v návrhu na vklad
chýbajú náležitosti podľa § 24 odst. 1 písm. e) a f) a uznesenie obecného zastupiteľstva obce
Hrnčiarovce nad Parnou. M. Kopecká požiadala právneho zástupcu obce M. Haršányho
o prípravu požadovaného Dodatku č. 1 k Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností. Nakoľko tento Dodatok bude musieť byť podpísaný aj Slovenským
pozemkovým fondom a nie je reálne stihnúť jeho doručenie na kataster v rámci 30-dňovej
lehoty, obecný úrad požiada o predĺženie prerušenia konania.

Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
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,ktoré
sa 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.) na
základe uvedenej Dohody Obec uhradí finančnú náhradu v dohodnutej výške 470,26 EUR na
depozitný účet v prospech nezisteného vlastníka, a stane sa výlučným vlastníkom uvedených
pozemkov.
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
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 35/19:
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,ktoré sa 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.) na základe uvedenej Dohody Obec
uhradí finančnú náhradu v dohodnutej výške 470,26 EUR na depozitný účet v prospech
nezisteného vlastníka, a stane sa výlučným vlastníkom uvedených pozemkov.
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.

Žiadosť o stanovisko k prístavbe a úprave verejného
priestranstva
11/

Zápis z rokovania:
Vlastník bývalej obchodnej prevádzky pohostinstvo so skladom Lipka má zámer zriadiť
v objekte obchodnú prevádzku – supermarket ako širokosortimentnú predajňu potravín. Za
týmto účelom žiada obec o súhlas s úpravou verejného priestranstva, v rámci ktorého by bol
pozemok v ich vlastníctve využitý ako obecný chodník a na pozemku, ktorý patrí obci, by boli
zriadené parkovacie miesta pre budúcu predajňu.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
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.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa:1 (Babicová). Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 36/19:
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.

12/

Žiadosť o prenájom pozemku pod cestou – p. Marko

Zápis z rokovania:
V zastúpení vlastníkov parciel 1681/101, 1682/1, 1683/1, 1684/101, 1685/1 a 1685/1 p.
Ľubomír Marko 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.
V diskusii vystúpili M. Moncman a P. Haršány, ktorí sa vyslovili proti zámeru budovania
cesty na úkor zmenšenia športového areálu. Š. Hrašna poukázal na problémy s prístupov do
danej lokality kvôli nevysporiadaným pozemkom na Športovej ulici a budove tribúny, ktorá
znemožňuje prejazd veľkých áut a mechanizmov. M. Kopecká uviedla ako jednu z možností
prístupu do danej lokality odkúpenie jednej z nezastavaných stavebných parciel na Športovej
ulici. Poslanci navrhli tento bod odročiť za účelom prípravy alternatívnych návrhov riešenia.

Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
OZ odročuje rokovanie o prenájme pozemku pod cestou na parcele C KN 355/2 do
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 37/19:
OZ odrorčuje rokovanie o prenájme pozemku pod cestou na parcele C KN 355/2 do
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

13/ Žiadosť o úpravu terénu – p. Mirga
Zápis z rokovania:
Obecnému úradu bola doručená žiadosť o úpravu povrchu cesty frézovaným asfaltom medzi
Hliníkmi a Hrnčiarskou ulicou, a to vzhľadom na jej rozbahnený povrch v daždivom počasí.
V roku 2015 bola na úpravu tejto cesty spracovaná projektová dokumentácia, realizácia je
v rozpočte naplánovaná na rok 2020. V rámci diskusie poslanci riešili možnosti dočasnej
povrchovej úpravy navezením asfaltu, ktorý by bol zamietnutý, nakoľko by ho pri
rekonštrukcii bolo potrebné odstrániť. Poslanec Hrašna navrhol odkryť pôvodný chodník,
avšak nie je predpoklad, že ten by bol funkčný. Poslankyňa Račková uviedla, že na jednom
z predchádzajúcich zasadnutí bolo prisľúbené, že sa v tomto roku zrealizuje tento úsek
namiesto rozpočtovanej Brodnej ulice, avšak z diskusie vyplynulo, že aj na Brodnej ulici je
akútna potreba úpravy povrchu. M. Kopecká navrhla poveriť predsedníčku finančnej komisie
prípravou návrhu rozpočtového opatrenia, ktoré by umožnilo trvalú rekonštrukciu tejto cesty
ešte v tomto roku.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
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.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za:6 poslancov, proti: 1 (Hrašna), zdržal sa:0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 38/19:
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.

14/

Žiadosť o vyjadrenie k stavu odkvapov na škole

Zápis z rokovania:
Poslancom OZ bol riaditeľom ZŠ dňa 12. 4. 2019 zaslaný mail so žiadosťou o vyjadrenie
k stavu odkvapov, ktoré nie sú plne funkčné. M. Kopecká uviedla, že sa jedná síce o majetok
obce, ale tento majetok je v správe školy s vlastnou právnou subjektivitou a preto by mal
riaditeľ školy predložiť zastupiteľstvu konkrétne ponuky obsahujúce návrhy riešenia daného
problému. E. Kátlovská poukázala na potrebu odborného posudku a konkrétnej špecifikácie
nákladov, ktoré sú v tejto súvislosti od obce požadované, nakoľko až následne môže OZ
rozhodovať o schválení alebo neschválení takejto investície. M. Kopecká zároveň
skonštatovala, že v súvislosti s potrebou korekcie rozpočtu pre potreby školy za akútnejší
problém považuje riešenie bezplatného stravovania žiakov, ktoré spôsobí od 1. septembra
výrazné zvýšenie počtu stravníkov v školskej jedálni.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Nakoľko ide o obecný majetok, ktorý je zverený do správy školy, OZ žiada riaditeľa školy
o predloženie troch konkrétnych ponúk na realizáciu opravy odkvapov.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 39/19:
Nakoľko ide o obecný majetok, ktorý je zverený do správy školy, OZ žiada riaditeľa
školy o predloženie troch konkrétnych ponúk na realizáciu opravy odkvapov.

15/

Predĺženie nájomných zmlúv (p. Marková, p. Hovorková)

Zápis z rokovania:
Na obecný úrad boli doručené žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv p. Moniky Hovorkovej
a Zuzany Markovej v bytovke na Mlynárskej ulici č. 18. Nájomné zmluvy skončili ku dňu 30.
4. 2019. Obecný úrad konštatuje, že žiadateľky spĺňajú podmienky v zmysle zákona
č.443/2010 a VZN 1/2015 a odporúča predlženie nájomných zmlúv.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká)::
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.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 40/19:
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.

16/

Rozpočtové opatrenia

Zápis z rokovania:
M. Kopecká predniesla návrh rozpočtových opatrení č. 3/2019, ktorým sa v rámci príjmov
navyšuje očakávaný výnos z dane z príjmov, v rámci výdavkov sa navyšujú výdavky za
posudky a štúdie, odstupné pre starostu, údržba ciest a chodníkov, dotácia pre školský klub
a na detské ihrisko. S návrhom rozpočtových opatrení boli poslanci vopred oboznámení.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
OZ schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenia 3/2019.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 41/19:
OZ schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenia 3/2019.

17/ Informácie z kontroly OÚ Trnava – odbor starostlivosti o ŽP
Zápis z rokovania:
Dňa 15. 4. 2019 bol na obecný úrad doručený Záznam o kontrole, ktorú vykonal základe
sťažnosti poslanca P. Haršányho Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné
prostredie. Išlo o dohľad na úseku verejných kanalizácií v zmysle § 38 ods. 4 zákona NR SR
č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Vykonanou kontrolou nebolo
v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani
interných predpisov vydaných na ich základe. V zázname sa konštatuje, že vlastník
i prevádzkovateľ verejnej kanalizácie si plnia povinnosti a podmienky ustanovené zákonom
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Poslanec Haršány predpokladá, že viacerí
vlastníci domov majú napojené zvody na splaškovú kanalizáciu čo spôsobuje na Lávkovej
ulici problémy. Poslanec Hrašna skonštatoval, že v takých prípadoch sa jedná o porušenia
zákona zo strany jednotlivcov, nie zo strany obce.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):

OZ berie na vedomie informáciu z kontroly OÚ Trnava – odbor starostlivosti o ŽP.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za:6 poslancov, proti: 0 zdržal sa:1 (Haršány). Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 42/19:
OZ berie na vedomie informáciu z kontroly OÚ Trnava – odbor starostlivosti o ŽP.

18/ Informácia o stave realizovaných a pripravovaných
projektov
Zápis z rokovania:
M. Kopecká informovala prítomných poslancov a občanov o distribúcii kompostérov
v priebehu marca a vyzvala tých, ktorí si ešte kompostéry nevyzdvihli, aby sa prihlásili na
obecnom úrade. Ďalej informovala o problémoch s implementáciou projektu Zelená
infraštruktúra, na ktorý bola podpísaná zmluva ešte v lete minulého roku a na jeseň bol
o verejnom obstarávaní vybraný dodávateľ, ale ministerstvo pôdohospodárstva doteraz
neschválilo výsledok verejného obstarávania, takže realizácia zatiaľ nie je možná. Poukázala
tiež na vážny problém s odvozom biologického materiálu, ktorý je v danej lokalite
nahromadený – zmluvný partner FCC je každý týždeň kontaktovaný, ale žiadosti o odvoz
ignoruje, z dôvodu prebytku štiepky na trhu majú rovnaký problém aj okolité obce.
Zastupujúca starostka v tejto veci rokovala aj so starostami Zelenča a Cífera, v spolupráci sa
pokúsia nájsť partnera, ktorý by odvoz bezodkladne zrealizoval. V súvislosti so zberným
dvorom uviedla, že obec čaká na odsúhlasenie zmeny stavby z dôvodu jeho rozšírenia
a následne podá žiadosť o kolaudáciu, vo veci projektu na technologické vybavenia, o ktoré
obec požiadala ešte v apríli roku 2018, z dôvodu nečinnosti ministerstva doteraz nemá
odpoveď, či bola žiadosť úspešná. V priebehu mája alebo júna 2019 sa očakáva výzva v rámci
MAS 11+, kde sa bude obec uchádzať o dotáciu na rekonštrukciu vstupnej haly kultúrneho
domu.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
OZ berie na vedomie informáciu o stave realizovaných a pripravovaných projektov.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 43/19:
OZ berie na vedomie informáciu o stave realizovaných a pripravovaných projektov.

19/

Informácie z MAS 11+

Zápis z rokovania:
M. Kopecká informovala o zmene poste manažéra MAS 11+, novým manažérom sa stal M.
Turanský, ktorý aktuálne pripravuje projekt na podporu prezentácie sakrálnych stavieb
mikroregiónu. Na webovej stránke MAS 11+ je informácia o ponúkanej pracovnej pozícii
asistenta manažéra MAS11 +, termín podania žiadostí je do 15. 5. 2019. Do 31. 5. 2019
prebieha súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia MAS – podrobnejšie informácie sú na
webovej stránke MAS.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
OZ berie na vedomie prednesené informácie o dianí v MAS 11+
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 44/19:
OZ berie na vedomie prednesené informácie o dianí v MAS 11+.

20/

Návrh Komisie stavebnej, dopravnej a ochrany VP

Zápis z rokovania:
V zápisnici zo dňa29. 3. 2019 Komisia stavebná, dopravy a ochrany verejného poriadku
odporučila Obecnému úradu riešenie priestupku v súvislosti s usmrtením psa iným psom,
ktorého majiteľ hrubým spôsobom porušil VZN obce 3/2016 o chove psov. Hlavná
kontrolórka obce uviedla, že udelenie navrhovanej sankcie – pokarhania - je v kompetencii
starostu obce, nie zastupiteľstva. Zápisnica komisie tiež požadovala distribúciu VZN 3/2016
všetkým majiteľom psov pri preberaní daňových priznaní. M. Kopecká navrhla vzhľadom na
veľký rozsah VZN spracovať výťah kľúčových častí so základnými povinnosťami a
sankciami v rozsahu A4 a ten odovzdať držiteľom psov Poslanec Hrašna považuje za
dostatočné nechať majiteľov podpísať prehlásenie, že sú s VZN oboznámení. E. Kátlovská
považuje za dostatočné zverejniť VZN na úradných tabuliach a na hlavnej internetovej
stránke. Do diskusie k tomuto bodu sa zapojili viacerí prítomní občania, ktorí sú nespokojní
so správaním majiteľov psov. M. Kopecká poukázala na nemožnosť zjednania nápravy na
základe všeobecnej rozpravy a požiadala občanov, aby nahlasovali na obecný úrad konkrétne
priestupky, t. j. kto sa ich dopustil, kedy, akým spôsobom a ak je to možné, aby priložili
fotografiu z mobilu.

Návrh uznesenia:
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.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 45/19:
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.

21/

Diskusia

V rámci diskusie M. Kopecká poskytla poslancom informáciu o príprave novej webovej
stránke, nakoľko doterajší správca stránky od júna ukončí spoluprácu s obcou. Tiež
informovala o tom, že v dôsledku silného vetra počas uplynulých dní došlo k poškodeniu
jedného plechu na hasičskej zbrojnici, čo spôsobilo počas následného dažďa zatečenie,
oprava bola v priebehu dvoch dní vykonaná, podľa dodávateľa by mala byť už strecha
v poriadku.
Poslanec Moncman položil otázku, či obec plánuje odpadové koše na exkrementy pre psov,
ostatní poslanci skonštatovali, že táto vec bola opakovane prejednávaná s tým, že každý
majiteľ psa má povinnosť mať pri sebe plastové vrecko a upratať si po svojom psovi.
Poslankyňa Kátlovská informovala, že VÚC udelila dotáciu na projekt Vitálny senior 2000
EUR a 1000 EUR dostalo divadlo Herci z Hrnca.
Občan Maár vyslovil sklamanie z nedostatočného počtu overovateľov zápisníc počas
posledného roka, M. Kopecká mu odporučila pozrieť si zápisnice z celého štvorročného
volebného obdobia a uviedla, že striedanie nezávislých poslancov a zástupcov politických
strán bolo vyvážené.P. Maár vyslovil nespokojnosť s tým, že sa počas nestránkových dní
nedovolá na obecný úrad, čo môže byť problémom v prípade, že by niekomu horel dom, ďalej
s plnými kontajnermi skla a nefunkčnou lampou na Cíferskej ulici. M. Kopecká odporučila
v prípade požiaru volať okamžite linku 112, pracovníčky obecného úradu ho informovali, že
kontejnery na sklo boli deň predtým vyvezené a porucha osvetlenia bola nahlásená, je v štádiu
riešenia. Následne p. Maár protestoval, že sa nikomu z poslancov nedal povolenie, aby sa
z jeho daní udelila dotácia pre cirkev, ktorá má viac majetku ako všetci Hrnčarovania
dohromady a z majetku neplatí dane a on s tou dotáciou nesúhlasí. M. Kopecká uviedla, že zo
strany obce ide o účelovo viazanú dotáciu na rekonštrukciu fresiek vzácnej národnej kultúrnej
pamiatky v zmysle nariadení pamiatkového úradu, ktorá je v súlade so zákonom o národných

kultúrnych pamiatkach a VZN o udeľovaní dotácií. Skonštatovala, že napriek tomu že
miestny farár má rovnaké právo žiadať o dotáciu ako futbalisti, dychovka alebo hasiči (s ich
dotovaním tiež nie sú všetci stotožnení), doteraz tak nikdy neurobil a v dlhodobom
horizonte bol farnosti v porovnaní s inými zložkami v obci pridelený len malý zlomok z ich
príjmov. Do diskusie sa zapojil aj miestny kňaz, ktorý poukázal na hrubé zavádzanie zo strany
p. Maára, nakoľko sa štátu odvádza nielen daň z cirkevných pozemkov, ale aj daň z príjmu
z nájomného a od štátu nedostáva žiadne príspevky na úhradu energií a prevádzkových
nákladov v kostoloch, ktoré slúžia všetkým členom cirkvi vrátane p. Maára, za predpokladu,
že sa nerozhodne pre štátny pohreb.
Poslanec Haršány odporučil podať písomnú reklamáciu technických závad na Dome smútku –
M. Kopecká konštatovala, že takúto reklamáciu v spolupráci s právnym zástupcom obce
pripravil a podal starosta obce J. Kráľovič. T. Račková informovala o prebiehajúcom
reklamačnom konaní.
Občan Plank vyslovil nespokojnosť s platným VZN o psoch a vzniesol námietky voči
nedodržiavaniu programu rokovania z predchádzajúcich zasadnutí OZ. M. Kopecká uviedla,
že v zmysle rokovacieho poriadku majú poslanci právo na doplnenie ďalších bodov do
programu, resp. zmenu ich poradia, čo ona sama v minulosti iniciovala kvôli prítomným
mamičkám s malými deťmi.
Poslankyňa Kátlovská upozornila, že rokovanie zastupiteľstva je rokovaním poslancov, nie
verejnosti a body prednášané občanmi v rámci diskusie patria na verejné zhromaždenie
občanov. M. Kopecká doplnila, že žiadosti občanov, ktoré majú byť predmetom rokovania
OZ, je potrebné podávať vopred písomne na obecný úrad, aby mohli byť zaradené ako
jednotlivé body rokovania.
Občan Palkovič uviedol, že na ulici sv. Martina je po nedávnej oprave cesty prepadnutý asfalt,
M. Kopecká prisľúbila preveriť danú situáciu a v prípade potreby opravu reklamovať.
Následne M. Kopecká ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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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N
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ZA
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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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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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Zapísala: Monika Gajdošíková
Zápisnicu overili: Ing. Štefan Hrašna
Jana Babicová
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Zastupujúca starostka obce

