Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou,
konaného dňa 28. 8. 2019

Počet prítomných poslancov: 7 (J. Babicová, P. Haršány, E. Kátlovská, V. Kochajda, M. Kopecká, ,
T. Račková, B. Tomly), neprítomný Š. Hrašna. Vopred sa ospravedlnil M. Moncman.
Zastupujúca starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Zastupujúca starostka M. Kopecká predniesla program zasadnutia tak, ako bol zverejnený spolu
s pozvánkou a dala hlasovať o upravenom programe rokovania:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

Kontrola plnenia uznesení
Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k 30. 6. 2019
Správa z kontroly hlavného kontrolóra 2/2019
Schválenie VZN 4/2019 – školská jedáleň
Zmena Prevádzkového poriadku pohrebiska - oprava cenníka
Prerokovanie návrhu VZN 5/2019, ktorým sa mení VZN 6/2002
Schválenie cenníka služieb obce
Schválenie kúpnej zmluvy – p. Polka
Dožiadanie prokurátora – p. Miškále
Parkovacie miesta pri bytovkách
Informácie z rokovania o budovaní cyklotrás
Podnety poslancov

Hlasovanie: Za 7 poslancov, proti:0 zdržal sa: 0
Program zasadnutia bol schválený.
Za zapisovateľku bola určená M. Gajdošíková, za overovateľov zastupujúca starostka určila E.
Kátlovskú a T. Račkovú.

1/

Kontrola plnenia uznesení

Zápis z rokovania:
M. Kopecká predniesla správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Na zasadnutí
26. 6. 2019 bolo prijatých 19 uznesení (46/19 až 60/19).
Uznesenia splnené:
Uznesenie 56/2019:
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad preverením záujmu nájomcov o pridelenie
parkovacích miest formou dodatkov k nájomným zmluvám. Nájomcovia by mali
povinnosť udržiavať parkovacie miesta.

Nájomcovia boli oslovení, z osemnástich nájomcov trinásť vyslovilo súhlas s pridelením
parkovacích miest, dvaja nájomcovia nesúhlasia, traja sa v stanovenom termíne nevyjadrili.

Uznesenie 58/2019:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predlženie nájomnej zmluvy od 1. 8. 2019 do 31. 7.2022 na byt v bytovke na
Mlynárskej 18, konkrétne na byt AI/3 Kataríne Peškovej, a to za nezmenených podmienok.

Nájomná zmluva s p. Peškovou bola uzavretá a zverejnená na webovej stránke obce.
Uznesenia v štádiu riešenia:
Uznesenie 54/2019:
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad rokovaním s vlastníčkou nehnuteľností na parc. č. 815 a 816/2 o
zámene týchto pozemkov a prípravou zmluvy o budúcej zámennej zmluve, ktorou by obec zabezpečila náhradné
bývanie rodine Táchovej.

S p. Táchovou bola dohodnutá zámena nehnuteľností, boli prejednané a pripravené zmluvy
(kúpna aj zámenná), avšak na poslednú chvíľu predávajúci odstúpil od svojho zámeru predať
nehnuteľnosť obci. Obecný úrad bude pokračovať v hľadaní vhodnej náhradnej nehnuteľnosti.
Uznesenie 51/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou, schvaľuje zámer predaja
nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9 a), ods.
8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN obce č.
1/2010.
Predmetom prevodu sú novo vytvorené pozemky KN-C parc. č. 10120/81 zastavané plochy a nádvoria o výmere
44 m2 a parc. č. 10120/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2 odčlenené od pozemku nachádzajúceho
sa v obci Trnava, katastrálne územie Trnava zapísaný na liste vlastníctva č. 7796 a to parcela registra „C“ č.
10120/61 zastavané plochy a nádvorie o výmere 247 m2 na základe geometrického plánu č. 43/2015
vyhotoveného Ing. Petrom Bacigálom zo dňa 07.10.2015.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Ide o odčlenené pozemky parc. č. 10120/81 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 44 m2 a parc. č. 10120/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, ktoré susedia s
pozemkom parc. č. 10120/62, vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok č. 10120/61 sa nachádza v intraviláne obce, pre
obec je nevyužiteľný. Pozemok tvorí časť starého mlynského náhonu, nemá samostatný prístup a na pozemku
nie je možné budovať samostatne stojace stavby. Odpredajom pozemkov parc. č. 10120/81 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 44 m2 a parc. č. 10120/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2 sa umožní prístup na
parc. č. 10120/62 a súvislé užívanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku
na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom
účelne naložiť s týmto majetkom.
Kupujúcimi bude: Boge Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Požadovaná kúpna cena bude 25 EUR/m2.

Obecnému úradu neboli dodané všetky požadované podklady k tvorbe kúpnej zmluvy,
schvaľovanie sa odročuje na ďalšie zasadnutie OZ.
Uznesenie 53/2019:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí spôsob prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku obce - priamym predajom. Pri prevode tohto majetku obce sa v súlade s § 9
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. nepoužijú ustanovenia cit. zákona podľa § 9 ods. 1 až 7, nakoľko ide
o pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami. Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad prípravou zmlúv
o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle geometrického plánu zo dňa 28. 1. 2019,
spracovaného Ing. Štefanom
Richnákom a znaleckého posudku vypracovaného Ing. D. Mizerovou.

Obecnému úradu neboli dodané všetky požadované podklady k tvorbe kúpnej zmluvy,
schvaľovanie sa odročuje na ďalšie zasadnutie OZ.
Ostatné uznesenia:
Uznesenie 46/2019: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebežnom plnení uznesení.
Uznesenie 47/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad.
Uznesenie 48/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
Uznesenie 49/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 3/2019, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarovce nad Parnou so zapracovanými prednesenými
úpravami.
Uznesenie 50/2019: OZ schvaľuje Prevádzkový poriadok detského ihriska Hrnček.
Uznesenie 52/2019: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o prenájom časti parcely „C KN“ 355/2 v
rozsahu 7,5 m x 65 m o výmere 488 m2 za účelom vybudovania cestnej komunikácie. OZ odporúča riešiť
prístup k pozemkom 1681/101, 1682/1, 1683/1, 1684/101, 1685/1 a 1685/1 odkúpením niektorej z
nezastavaných parciel 356/17 -19.
Uznesenie 55/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenie 4/2019.
Uznesenie57/2019:OZ berie na vedomie prednesené informácie o vyhlásení výzvy MAS 11+ v rámci opatrenia
7.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a podporuje zámer predloženia projektu na rekonštrukciu interiéru
kultúrneho domu.
Uznesenie 59/2019:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020.
Uznesenie 60/2019:Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Miškále o prehodnotenie zmeny UP - V 1-6

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 61/2019:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebežnom plnení uznesení.

2/ Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu k
30. 6. 2019
Zápis z rokovania:
Ekonómka obce E. Klačanová pripravila návrh Monitorovacej správy k plneniu
programového rozpočtu k 30. 6. 2019, ktorý bol poslancom vopred zaslaný.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správa k plneniu programového
rozpočtu k 30. 6. 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 62/2019:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správa k plneniu programového
rozpočtu k 30. 6. 2019.

3/

Správa z kontroly hlavného kontrolóra 2/2019

Zápis z rokovania:
Hlavná kontrolórka obce Ing. B. Ďurkovičová mailom oboznámila poslancov so Správou
z kontroly 2/2019.Kontrolou niektorých príjmových položiek bol zistený nesúlad medzi cenou
stanovenou všeobecne záväznými nariadeniami obce (v slovenských korunách) a cenami,
ktoré boli uhradené do pokladne obce, a to v prípade VZN 6/2002 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a VZN 16/2005 o správe a
prevádzkovaní pohrebiska. V rámci návrhu opatrení ku kontrolnému zisteniu hlavná
kontrolórka odporučila:
1.
Aktualizovať VZN 6/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach
2.

Aktualizovať VZN 16/2005 o správe a prevádzkovaní pohrebiska

3.
Určiť ostatné položky cenníka všeobecne záväzným nariadením obce (okrem položiek,
ktoré sú určené zákonom).
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly hlavného kontrolóra 2/2019.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za:7 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 63/2019:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly hlavného kontrolóra 2/2019.

4/

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2019

Zápis z rokovania:
V súvislosti s aktuálnymi legislatívnymi zmenami obecný úrad v spolupráci so ZŠ s MŠ
v Hrnčiarovciach nad Parnou pripravil návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarovce
nad Parnou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hrnčiarovce nad Parnou. Návrh bol zverejnený na webovej stránke obce a v informačných

tabuliach. Na základe výsledkov pracovnej porady bol návrh VZN upravený tak, že bol
vypustený bod 5 v čl. 2 a v čl. 4 bola špecifikovaná strata účinnosti čl. 2 bod 3 VZN 5/2016.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 4/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarovce nad Parnou.

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

Uznesenie 64/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 4/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarovce
nad Parnou.

5/ Zmena Prevádzkového poriadku pohrebiska - oprava
cenníka
Zápis z rokovania: V zmysle Správu z kontroly hlavného kontrolóra 2/2019 OZ prejednalo
úpravu cenníka v Prevádzkovom poriadku pohrebiska, ktorý je súčasťou VZN 16/2005
a doteraz je uvádzaný v slovenských korunách. Za prepožičanie hrobových miest odporúča
ponechať doterajšie tarify v súlade s používaným cenníkom, t.j. detský hrob 10 EUR/10
rokov, jednohrob 20 EUR/10 rokov, dvojhrob 40 EUR/10 rokov, trojhrob 60 EUR/10 rokov,
urna 10 EUR/10 rokov. Ceny budú upravené formou VZN 5/2019.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
OZ poveruje obecný úrad prípravou VZN 5/2019, ktorým sa zabezpečí stanovenie za hrobové
miesta (v eurách).
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 65/2019
OZ poveruje obecný úrad prípravou VZN 5/2019, ktorým sa zabezpečí stanovenie za
hrobové miesta (v eurách).

6/ Prerokovanie návrhu VZN 5/2019, ktorým sa mení VZN 6/2002
Zápis z rokovania:
V zmysle Správu z kontroly hlavného kontrolóra 2/2019 OZ prejednalo aj úpravu cenníka
nájomného a pokút v Trhovom poriadku, ktorý je súčasťou VZN 6/2002 a doteraz je
uvádzaný v slovenských korunách. V tejto súvislosti bola prejednaná aj zmena umiestnenia
príležitostných trhov a času predaja. Zmeny budú uvedené do praxe formou VZN 5/2019.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
OZ poveruje obecný úrad prípravou VZN 5/2019, ktorým sa zabezpečí stanovenie nájomného
za prenajatú trhovú plochu v eurách, pokuty v eurách, zmenu umiestnenia príležitostného
trhoviska a času predaja.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 7/4
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 66/2019
OZ poveruje obecný úrad prípravou VZN 5/2019, ktorým sa zabezpečí stanovenie
nájomného za prenajatú trhovú plochu v eurách, pokuty v eurách, zmenu umiestnenia
príležitostného trhoviska a času predaja.

Na rokovanie OZ prišiel poslanec Ing. Štefan Hrašna, takže pri ďalších hlasovaniach sa počet
prítomných poslancov navýšil na 8.

7/

Schválenie cenníka služieb obce

Zápis z rokovania:
V zmysle Správu z kontroly hlavného kontrolóra 2/2019 OZ rokovalo aj úpravu cenníka
služieb obecného úradu. Po dlhšej diskusii k jednotlivým položkám cenníka J. Babicová
navrhla odročiť tento bod, a to za účelom podrobnejšej analýzy nákladov na energie pri
rôznych typov akcií .
Návrh uznesenia (predkladá J. Babicová):
Obecné zastupiteľstvo odročuje schválenie nového cenníka služieb obce Hrnčiarovce nad
Parnou.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 7 , proti: 0 zdržal sa: 1 (Hrašna)

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 67/2019
Obecné zastupiteľstvo odročuje schválenie nového cenníka služieb obce Hrnčiarovce
nad Parnou.

8/

Schválenie kúpnej zmluvy – p. Polka

Zápis z rokovania:
Uznesením 31/18 bol schválený zámer odpredaja pozemku reg. „C“ parc. č. 507/2 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 62 m2 priamym predajom podľa §9a, odst. 8, pís.b, zákona č.
138/1991 o majetku obcí p. Polkovi Petrovi, Hliníky 32, Hrnčiarovce n/P. Znaleckým
posudkom č. 16/2019 znalca Ing. L. Križana zo dňa 12. 8. 2019 bola stanovená cena tohto
pozemku na 550 EUR.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu medzi p. Petrom Polkom a Obcou Hrnčiarovce nad Parnou, kde
kupujúcemu Petrovi Polkovi predáva novovytvorenú parcelu v k.ú. Hrnčiarovce KN-C 507/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, ktorá vznikla oddelením od parcely 417/101
ostatná plocha, a to za kúpnu cenu 550 Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 16/2019 znalca
Ing. L. Križana zo dňa 12. 8. 2019. Predaj je odsúhlasený priamemu záujemcovi podľa § 9a,
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, nakoľko sa jedná o pozemok zastavaný
stavbou vo výlučnom vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie:Za: 8, proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 68/2019
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu medzi p. Petrom Polkom a Obcou Hrnčiarovce nad
Parnou, kde kupujúcemu Petrovi Polkovi predáva novovytvorenú parcelu v k.ú.
Hrnčiarovce KN-C 507/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, ktorá vznikla
oddelením od parcely 417/101 ostatná plocha, a to za kúpnu cenu 550 Eur stanovenú
znaleckým posudkom č. 16/2019 znalca Ing. L. Križana zo dňa 12. 8. 2019. Predaj je
odsúhlasený priamemu záujemcovi podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 o
majetku obcí, nakoľko sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo výlučnom vlastníctve

žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.

9/

Dožiadanie prokurátora – p. Miškále

Zápis z rokovania:
Dňa 1.augusta 2019 bolo obci doručené dožiadanie prokurátora na základe podnetu p.
Miškále, ktorá žiada preskúmať postup orgánov obce Hrnčiarovce nad Parnou pri vybavovaní
jej žiadostí o zmenu územného plánu obce ohľadom preradenia lokality V 1-6 z výhľadovej
do návrhovej etapy. Prokurátor žiadal zaslanie všetkých materiálov vzťahujúcich sa
k namietaným skutočnostiam vrátane súvisiacich písomností za účelom ich preskúmania. M.
Kopecká v odpovedi prokurátorovi uviedla, že podnetmi, návrhmi a rôznorodými verziami
žiadostí o zmenu územného plánu zo strany p. Miškále sa obecné zastupiteľstvo v
Hrnčiarovciach nad Parnou zaoberalo od júna 2017 do júna 2019 presne desaťkrát (na
zasadnutí OZ v dňoch 27. 6. 2017, 24. 8. 2017, 18. 10. 2017, 13.12.2017, 21. 2. 2018, 11. 10.
2018, 6. 12. 2018, 23. 1. 2019, 6. 3. 2019, 26. 6. 2019, čiže obvinenia z nečinnosti vo vzťahu
k jej žiadostiam teda považujem za neopodstatnené. Okrem toho sa jej požiadavkám venovali
členovia komisie územného plánovania a životného prostredia a boli zvolané aj stretnutia
občanov v lokalite, kde p. Miškále požadovala zmenu územného plánu. Považuje za absolútne
vylúčené, že by poslanci neboli dostatočne oboznamovaní s jej návrhmi – starosta obce všetky
podklady poslancom posielal a navyše všetku poštu, ktorú p. Miškále doručí na obecný úrad,
posiela v mailoch poslancom aj ona. Každá jej žiadosť bola pred zastupiteľstvom na
pracovnej porade vopred prejednaná. Nesúhlasí ani s tvrdením, že by OZ zdržiavalo
prijímanie zmien územného plánu –na marcovom zasadnutí v tomto roku bola schválená
zmena UP 4/2018, na májovom zasadnutí zmena 5/2018 a v súčasnosti je na úradnej tabuli
zverejnené oznámenie o strategickom dokumente - zmene 6/2018, pričom pani Miškále má
možnosť vyjadriť sa k nej rovnako ako všetci ostatní občania a prezentovať svoje námietky.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
OZ berie na vedomie dožiadanie prokurátora vo veci sťažnosti p. Miškále.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie:Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 69/2019:
OZ berie na vedomie dožiadanie prokurátora vo veci sťažnosti p. Miškále.

10/

Parkovacie miesta pri bytovkách

Zápis z rokovania:

V súlade s uznesením 56/2019 obecný úrad preveril záujem nájomcov v nájomných bytoch na
Mlynárskej ulici o pridelenie parkovacích miest. Z osemnástich nájomcov trinásť vyslovilo
súhlas s pridelením parkovacích miest (Surová, Bednár, Pešková, Kurková, Hegyeshalmyová,
Masár, Sládek, Čierny, Šturdík, Kolesová-Vraníkova, Rafajdus, Hovorková, Marková), dvaja
nájomcovia nesúhlasia (Pekar, Hrašna), traja sa v stanovenom termíne nevyjadrili (Bílá,
Danihelová, Jankech). Na základe diskusie na pracovnej porade poslancov bolo navrhnuté
nasledovné uznesenie:
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad zabezpečením číselnej identifikácie parkovacích
miest a ich následným pridelením k jednotlivým bytom formou dodatku k nájomnej zmluve,
pričom každý nájomca bude mať nárok na pridelenie najviac jedného parkovacieho miesta.
Parkovacie miesta sa jednotlivým bytom priradia losovaním. Zostávajúce miesta budú
k dispozícii pre návštevy a ostatných obyvateľov obce.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 1 (Hrašna). Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 70/2019:
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad zabezpečením číselnej identifikácie
parkovacích miest a ich následným pridelením k jednotlivým bytom formou dodatku
k nájomnej zmluve, pričom každý nájomca bude mať nárok na pridelenie najviac
jedného parkovacieho miesta. Parkovacie miesta sa jednotlivým bytom priradia
losovaním. Zostávajúce miesta budú k dispozícii pre návštevy a ostatných obyvateľov
obce.

11/

Informácie z rokovania o budovaní cyklotrás

Zápis z rokovania:
M. Kopecká informovala o jednaní vo veci budovania cyklotrás na území obce Hrnčiarovce
nad Parnou, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. 7. 2019 na Mestskom úrade v Trnave. Na jednaní
bolo dohodnuté, že úsek cyklotrasy súbežný s cestou I/61 sa pripojí do projektovej
dokumentácie trasy Biely Kostol-Hrnčiarovce, čím obci odpadnú náklady na zabezpečenie
projektu a agenda spojená s vybavovaním územného konania. M. Kopecká zároveň vzniesla
požiadavku na mimoúrovňové križovanie cesty I/61, na pracovnom stretnutí s J. Kozoňom
dňa 21. 8. 2019 bola táto požiadavka doplnená o novú lávku cez Parnú v mieste vyústenia
Mostovej ulice. Tieto požiadavky boli predbežne zapracované do projektovej dokumentácie,

ktorú pripravuje VUC. Vo veci mimoúrovňového križovania obec zabezpečí stretnutie
dotknutých strán – Slovenskej správy ciest, Okresného úradu – odboru dopravy, dopravného
inšpektorátu, Mesta Trnava a zástupcov VÚC.

Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rokovania o príprave cyklotrás.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo/nebolo prijaté.

Uznesenie 71/2019:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rokovania o príprave cyklotrás.

12/ Podnety poslancov
M. Kopecká informovala o stanovisku Slovenskej agentúry životného prostredia ku kontrole
verejného obstarávania v rámci projektu Nákup techniky a vybavenia na triedený zber
odpadov, v rámci ktorého bola obci schválená dotácia vo výške 235 200 Eur. Kontrola
uviedla štyri nedostatky (chýbajúce čestné vyhlásenia, ktoré podľa spracovateľa projektu
v zmysle príručky neboli medzi povinnými prílohami, chybu v zaokrúhľovaní a vyžadovanú
výkonovú zábezpeku). Na základe stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie a vzhľadom na
skutočnosť, že rovnaké nedostatky boli identifikované u mnohých obcí s podozrením na ich
účelové vyradenie, obec podala námietku voči doručenému stanovisku.
M. Kopecká informovala o havarijnom stave na novovybudovanom školskom ihrisku, kde sa
prepadla jedna časť vybudovaná na pôvodnej žumpe s trativodom zo školskej jedálne. Bývalá
žumpa bola odkrytá, naakumulovaná voda odčerpaná a následne bola jama zasypaná. Škola
požiada o mimoriadnu dotáciu formou rozpočtového opatrenia na úhradu nákladov na práce
vedúce k odstráneniu tohto stavu.
M. Kopecká informovala, že od 2. augusta je v prevádzke nová webová stránka. Jej súčasťou
je aj aplikácia na notifikáciu oznamov do mobilných telefónov obyvateľov obce.
Na základe sťažností obyvateľov ulice F. Hečku poslanci diskutovali o zvýšenom počte osôb
zo zahraničia, ktorí narušujú život obyvateľov na danej ulici, a to hlukom, vysokým pohybom
áut, poškodzovaním majetku susedov, arogantným správaním a dokonca došlo k výbuchu auta
v dôsledku jeho úmyselného podpálenia. Zároveň vyslovili podozrenie na nelegálne
ubytovávanie cudzincov v rodinných domoch v susedstve oficiálneho penziónu. Poslanci
odporúčajú inštalovanie kamerového systému na danej ulici a zvýšenie policajných hliadok.

Odporučili preveriť možnosti kontroly ubytovania cez právnika (poplatky za odpad), príp. sa
obrátiť na daňový úrad. B. Tomly navrhol spoplatňovať odvoz jednotlivých nádob za odpad
za účelom zvýšenia separovania. M. Kopecká uviedla, že systém lepenia nálepiek na
kontajnery už v obci bol, avšak odpad bol následne ukladaný aj do vriec a vznikali divoké
skládky, ktorých likvidácia je v konečnom dôsledku veľmi nákladná. Následne sa diskutovalo
o vyhadzovaní nedrevinového biologického odpadu (tráva, buriny) do smetných nádob,
nakoľko niektorí občania nechcú používať kompostéry. Hromadenie takého typu odpadu na
jednom mieste predstavuje riziko premnoženia potkanov a iných škodcov, nie je možné ho
nijako spracovať, takže obec bude trvať na tom, aby si občania likvidovali nimi
vyprodukovaný odpad na vlastných pozemkoch s využitím kompostérov, ktoré im boli
bezplatne pridelené. Poslanci odporučili upozorniť na to obyvateľov formou webovej stránky
a obecného rozhlasu. P. Haršány upozornil na poškodený odvodňovací žľab na Alejovej ulici.
T. Račková odporučila nechať vyčistiť dažďovú kanalizáciu, ktorá je zanesená listami – M.
Kopecká preverí cenovú ponuku. Š. Hrašna odporučil postrek buriny na volejbalovom ihrisku
a následne zaliať asfaltom, podobne aj na ceste do Zelenča. Občianka Pekarová navrhla
triedenie plastov a skla na cintoríne – M. Kopecká uviedla, že vzhľadom na zvyšky vosku
v kahancoch a obsah drôtu vo vencoch a kyticiach, vždy ide o zmesový odpad, ktorý nie je
možné jednoducho separovať. D. Miškále vzniesla námietky voči stanovisku zaslanému
prokurátorovi, nakoľko podľa jej názoru nejde o odborné stanovisko.

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

61/2019

62/2019

63/2019

64/2019

65/2019

66/2019

67/2019

ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
ZD
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

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

68/2019

69/2019

70/2019

71/2019

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
ZD
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

Zapísala:

Monika Gajdošíková

Zápisnicu overili: Mgr. Elena Kátlovská
Ing. Terézia Račková

RNDr. Monika Kopecká, PhD.
zastupujúca starostka

