Zápisnica
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou,
konaného dňa 11.11. 2021

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

1/

Schválenie návrhu zmeny VZN - č. 3/2017 zo dňa 18.10.2017- Štatút obce
Hrnčiarovce n/P

2/
3/

Schválenie návrhu VZN o Prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Hrnčiarovce n/P
Schválenie návrhu VZN o Prevádzkovom poriadku telovýchovno-športového
zariadenia športovej haly v obci Hrnčiarovce n/P
Predaj nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce n/P žiadateľovi Ronald A,
Predaj nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce n/P žiadateľom Ivana J, Roman K
Prenájom poľnohospodárskeho pozemku, parcely reg. E č. 3183 o výmere 87708m2,
evidovanej na LV č. 1400, k.ú. Hrnčiarovce
Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o bezplatnom prevode vlastníckeho práva
a prevzatí záväzku IBV-Juh technická infraštruktúra.
Rôzne

4/
5/
6/
7/
8/

Starosta obce doplnil program o bod- Rozpočtové opatrenia č.6/2021 ,ktorý bude ako prvý
bod programu OZ a po prac.porade vypustil z programu bod č.4- Predaj nehnuteľného
majetku Obce Hrnčiarovce n/P žiadateľovi Ronald A. Následne sa dalo hlasovať za
novoupravený program.
1/

Rozpočtové opatrenia č.6/2021

2/

Schválenie návrhu zmeny VZN - č. 3/2017 zo dňa 18.10.2017- Štatút obce
Hrnčiarovce n/P

3/

Schválenie návrhu VZN o Prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Hrnčiarovce n/P

Schválenie návrhu VZN o Prevádzkovom poriadku telovýchovno-športového
zariadenia športovej haly v obci Hrnčiarovce n/P
5/
Predaj nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce n/P žiadateľom Ivana J, Roman K
6/
Prenájom poľnohospodárskeho pozemku, parcely reg. E č. 3183 o výmere 87708m2,
evidovanej na LV č. 1400, k.ú. Hrnčiarovce
7/
Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o bezplatnom prevode vlastníckeho práva
a prevzatí záväzku IBV-Juh technická infraštruktúra.
8/
Rôzne
Hlasovanie: Za: /8 poslancov, proti:0 zdržal sa: 0 . Program zasadnutia bol schválený.
4/

Za zapisovateľku bola určená M. Gajdošíková, za overovateľov starosta určil V.Kochajdu a
P.Haršányho,

1/

Rozpočtové opatrenia č.6/2021

Zápis z rokovania:
Starosta požiadal pracovníčku obecného úradu p.E. Klačanovú o prednesenie návrhu
rozpočtového opatrenia č.6 /2021. Rozpočtové opatrenie č.6/2021 vypracované p. Klačanovou
bolo predložené OZ v plnom znení dňa 10.11.2021 poslancom. Poslanec P.Marko sa opýtal
k programu č.5-oprava kríža pri kostole, pýtal sa na zverejnenú faktúru na stránke v sume
5 250.-€, začo je táto faktúra, keď bolo naposledy povedané, že sa to bude robiť svojpomocne,
M.Škorec vysvetlil, že niektoré práce sa robili svojpomocne a niektoré dodávateľsky, práce sa
dali urobiť tak, aby nám to do tej sumy vyšlo, P.Marko – suma 5 250, bola vyplatená firme
CS s.r.o. a zmluva o dielo bola na 8 000.-€, M.Škorec potvrdil, že vyplatená bola nižšia suma
vďaka svojpomocným prácam, aby sme do dotácie vošli a obec to nestálo nič, nato Š.Hrašna
povedal, že to stálo ľudí a väzňov, ktorých platíme a bolo by vhodné to vyčísliť, aby sme boli
v obraze, P.Marko povedal, že v minulosti bolo starostom povedané, že nám anonymný darca
daruje dlažbu a teraz je to v zmluve o dielo, M.Škorec vysvetlil, že nemali takú dlažbu, ktorá
by bola taká istá, ako je v cintoríne, dohodli sa s darcom, že ju môže darca dodať na ihrisko,
keď sa tam budú nejaké lavičky dávať, tá ponuka tam stále platí. P.Marko povedal, že je to
zavádzanie, lebo bolo povedané na začiatku, že to bude svojpomocne a teraz je tam firma CS
s.r.o. a svojpomocne sa to samozrejme nedalo, lebo keď príde dotácia, tak to musí byť aj
papierovo čisté, Š.Hrašna sa pýtal, čo tam robila firma CS s.r.o. za 5 250.-€, M.Škorec
odpovedal, že dodávanie celého materiálu ktorý tam bol, obec tam urobila výkopové práce,
ktoré sa tam robili a zalievanie, ale všetky materiály tam dodávala firma CS s.r.o. aj spolu
s hrubými výkopovými prácami a odvoz materiálu.

Zmeny v rozpočte rozp. opatrením č.
6 /2021
k 11.11.2021
Rozpočet
pred
zmenou
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
Príjmy školy
Príjmy spolu:

1.zmena
rozpočtu

5.zmen
2.zmena 3.zmena 4.zmena a
rozpočt rozpočt rozpočt rozpoč
u
u
u
tu

6.zmen po 6.
a
zmene
rozpoč
tu
rozpočtu

1 581 921

52 945

39 510

5 855

51 910

7 110

1 739 251

36 000

160

1 920

4 000

2 140

1 250

45 470

304 196

12 741

316 937

57 000

57 000

1 979 117

12 741

53 105

41 430

9 855

54 050

8 360

2 158 658

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
Výdavky
školy

746 770

12 741

33 305

5 200

5 855

4 700

-890

807 681

5 000

36 230

4 000

4 500

9 250

417 153

Výdavky spolu:

1 979 117

358 173
14 174

14 174

860 000

14 800
12 741

53 105

44 850
41 430

9 855

54 050

919 650
8 360

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenie č.6/2021

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.36/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenie č. 6/2021

2/
Schválenie návrhu zmeny VZN - č. 3/2017 zo dňa 18.10.2017- Štatút obce
Hrnčiarovce n/P
Zápis z rokovania:

2 158 658

Obecný úrad prehodnotil umiestnenie úradných tabúľ v obci Hrnčiarovce n/P, ktoré sú
umiestnené pri zastávkach bývalej mestskej hromadnej dopravy na Vinohradníckej ulici a na
ulici Sv. Martina. Návrh VZN visel na úradnej tabuli na stránke obce od 28.9.2021- do
14.10.2021 a neprišli k nemu žiadne pripomienky. V Návrhu VZN sa hovorí o tom, že by
miestom pre zverejňovanie oficiálnych informácií v obci bolo miesto nachádzajúce sa pred
obecným úradom, na Farskej ulici.

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje VZN 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 Štatút obce Hrnčiarovce nad
Parnou v §7 Zverejňovanie v bode č. 1 sa nahrádza znením: Úradnou tabuľou, ktorá slúži na
zverejňovanie oficiálnych informácií ,,V obci sú umiestnené úradné tabule, ktoré sa
nachádzajú pred sídlom Obecného úradu na Farskej ulici.“

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 , proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.37/2021
OZ schvaľuje schvaľuje VZN č.2/2021, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 Štatút obce
Hrnčiarovce nad Parnou v §7 Zverejňovanie v bode č. 1 sa nahrádza znením: Úradnou
tabuľou, ktorá slúži na zverejňovanie oficiálnych informácií ,,V obci sú umiestnené
úradné tabule, ktoré sa nachádzajú pred sídlom Obecného úradu na Farskej ulici.“

3/ Schválenie návrhu VZN o Prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Hrnčiarovce
n/P
Zápis z rokovania:
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je Prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Hrnčiarovce nad Parnou, ktorým sa zrušuje VZN č. 16/2005 o správe a prevádzkovaní
pohrebiska obce Hrnčiarovce nad Parnou a článok 1 VZN č. 5/2019.
Návrh VZN visel na úradnej tabuli na stránke obce od 20.10.2021- do 5.11.2021
pripomienky poslancov boli zapracované na pracovnej porade dňa 4.11.2021 a po 4.11.2021
už k návrhu VZN neprišli žiadne pripomienky.
Š.Hrašna mal pripomienku k čl.6, bod č.6-vypustiť koniec prvej vety, M.Kopecká
pripomenula upraviť bod č.4 , čl.15.
Starosta obce dal hlasovať o prednesených pripomienkach k čl.6, bod č.6, kde sa vypúšťa vo
vete ,,v zmysle platnej dokumentácie pohrebiska.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0.
Starosta obce dal hlasovať o prednesených pripomienkach k čl. 15, bod č.4 sa vypúšťa názov
obstarávateľ pohrebu a nahrádza sa vykopanie hrobu sa zabezpečuje nasledovným spôsobom.

Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2021 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska na
území obce Hrnčiarovce nad Parnou.

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.38/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2021 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska
na území obce Hrnčiarovce nad Parnou

4/ Schválenie návrhu VZN o Prevádzkovom poriadku telovýchovno-športového
zariadenia športovej haly v obci Hrnčiarovce n/P
Zápis z rokovania:
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je Prevádzkový poriadok telovýchovnošportového zariadenia športovej haly v obci Hrnčiarovce n/P, ktorý je potrebný na jej
prevádzku. Návrh VZN visel na úradnej tabuli na stránke obce od 20.10.2021- do 5.11.2021
pripomienky poslancov boli do návrhu VZN zapracované na pracovnej porade dňa 4.11.2021
a po 4.11.2021 už k návrhu VZN neprišli žiadne pripomienky.
Š.Hrašna poznamenal, že v §3 sa píše v bode č.2, že využívanie priestorov športovej haly je
spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka, ktorý tvorí prílohu č.2 tohto VZN a toto VZN
neobsahuje túto prílohu, navyše v § 9 je cenník prenájmu a za podpisom starostu je cenník,
navrhol vyhodiť §9 a prílohu nazvať príloha č.1 a podľa toho opraviť odkaz na cenník, že
tvorí prílohu č.1, je vhodné, aby cenník bol mimo VZN vzhľadom nato, že sa cenník môže
kedykoľvek meniť, B.Ďurkovičová ho opravila, že cenník sa schvaľuje vždy iba zmenou
VZN, je to podľa zákona tak dané. Zhodli sa na tom, že cenník sa vloží do §9 a príloha
nebude žiadna. Š.Hrašna mal pripomienku §6 navrhol, aby otváracie hodiny pre verejnosť
v piatok a v sobotu boli predĺžené minimálne do 22.00 hodiny a v sobotu do 24.00 hodiny.
M.Škorec vysvetlil, že otváracie hodiny konzultoval spolu s p.Sitom, ktorý v hale robil, slovo
dostal p. Sit, kroeý povedal, že ak sa to má otvoriť, tak tam bude chýbať bufet a nemá zmysel
kvôli bowlingu predlžovať čas do 24.00. počas víkendu., M,Škorec navrhol zatiaľ hodiny
nechať do 21.00 hodiny, Š.Hrašna navrhol, aby sa dal bufet do prenájmu, P.Sit povedal, že
hala stále nie je otvorená a obci utekajú peniaze, pre futbal sa hala mala už dávno otvoriť, on

sám dal predtým starostovi slovo, že do decembra to s manželkou budú robiť a potom
niekoho zaškolí a môže to niekto prevziať, M.Škorec poznamenal, že by bol rád, keby tam
zostali aj naďalej a nie iba do konca roka vzhľadom nato, že p.Sit pozná problematiku
haly, bowlingu a celkovo celej haly. P.Sit povedal, že futbal sa tam mal hrať od septembra, on
sám chcel prilákať ľudí späť, má kontakty na ľudí, ale takto ľudia utekajú, Š.Hrašna povedal,
by ustúpil po takýchto informáciách zo svojho návrhu o čase otvorenia, ale trval na tom, aby
starosta robil všetky kroky preto, aby sa prenajal bufet a potom upraviť čas podľa záujmu
a aby starosta od januára zabezpečil niekoho do haly, kto tam bude namiesto p.Sita.
M.Škorec dal hlasovať o zmenách vo VZN v §3,bode č. 2 sa upravovalo- podľa aktuálneho
cenníka prenájmu v §9, vypustilo sa odtiaľ v zmysle, zároveň sa hlasovalo za všetky zmeny
prednesené na pracovnej porade.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.4./2021 o Prevádzkovom poriadku telovýchovnošportového zariadenia športovej haly v obci Hrnčiarovce n/P.

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 1. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.39/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.4/2021 o Prevádzkovom poriadku telovýchovnošportového zariadenia športovej haly v obci Hrnčiarovce n/P

5/ Predaj nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce n/P žiadateľom Ivana J, Roman K
Zápis z rokovania:
Na obecný úrad Hrnčiarovce n/P bola dňa 7.10.2021 doručená žiadosť o odkúpenie časti
obecného pozemku CKN parc. č. 1415/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2m2
nachádzajúcej sa v k.ú. Hrnčiarovce v obci Hrnčiarovce nad Parnou na ul. Vinohradníckej.
OZ na pracovnej porade prerokovalo predaj časti pozemku rozhodnutím, že neschvaľuje
predaj časti pozemku CKN parc. č. 1415/1.

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ neschvaľuje predaj časti pozemku CKN parc. č. 1415/1 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 2m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Hrnčiarovce, obec Hrnčiarovce nad Parnou , žiadateľom
Ivane J a Romanovi K , Hliníky 43, Hrnčiarovce nad Parnou.

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.40/2021
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj časti pozemku CKN parc. č. 1415/1 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 2m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Hrnčiarovce, obec Hrnčiarovce
nad Parnou , žiadateľom Ivane J a Romanovi K , Hliníky 43, Hrnčiarovce nad Parnou.

6/ Prenájom poľnohospodárskeho pozemku, parcely reg. E č. 3183 o výmere 87708m2,
evidovanej na LV č. 1400, k.ú. Hrnčiarovce
Zápis z rokovania:
Na obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou, bola doručená žiadosť p. Ing. Františkom K
o predĺženie nájomnej zmluvy č. 1/2007 zo dňa 8.1.2007 a jej dodatku č. 4 zo dňa 9.1.2017,
ktorá sa týka prenájmu poľnohospodárskeho pozemku, parcely reg. E č. 3183 o výmere 87708
m2, evidovanej na LVč. 1400, k.ú. Hrnčiarovce. Svoju žiadosť odvodnil tým, že od roku 2007
je užívateľom časti obecných pozemkov – poľnohospodárskej pôdy a svoje záväzky voči obci
si riadne plní. Za prenájom navrhol sumu 190,- €/ za ha ročne. Dobu prenájmu navrhol na 5
rokov od 1.1.2022 do 31.12.2026. OZ boli na pracovnej porade predložené ďalšie dve žiadosti
o prenájom poľnohospodárskeho pozemku, parcely reg. E č. 3183 o výmere 87708m2,
evidovanej na LV č. 1400, k.ú. Hrnčiarovce v navrhovanej sume 180,- €/ za ha ročne.
Š.Hrašna sa opýtal na sumu , či sa jedná o sumu od 180.-€ ročne, v materiáloch je napísané
220-250.-€ dopísané rukou, ak je viac záujemcov, tak by sme mali urobiť verejnú súťaž,
B.Ďurkovičová povedala, že je na OZ akú formu si zvolí, sú 2 zákonné postupy, jedným je
verejná súťaž a druhý je priamo prenájom z dôvodu osobitného zreteľa. Poslanci ďalej
komunikovali o osobitnom zreteli a cene za ha ročne. Š.Hrašna, E.Kátlovská sa pýtali na
dopísanú sumu v materiáloch pre poslancov, kde je napísaná suma 220-250.-€, nato M.Škorec
povedal, že p.Šarmírovi volal, ktorý potvrdil 180.-€, ale všeobecne môže ísť do výšky
takýchto súm, ale za všetky role. M.Kopecká sa pýtala, ktoré pozemky to sú, M.Škorec
povedal, ktoré by boli obecné, M.Kopecká sa pýtala, či má predstavu, ktoré role sú obecné,
ako sú situované a dostupné, M.Škorec odpovedal, že toto p. Šarmír neuviedol.
B.Ďurkovičová uviedla, že by bolo vhodné preskúmať, kto z poslancov je za osobitný zreteľ
a kto je za súťaž a na základe toho budú poslanci hlasovať o konkrétnom návrhu. M Kopecká
poznamenala, že tá prvá žiadosť zo strany Sematu bola poslaná ešte v auguste, medzi tým boli
tri zastupiteľstvá, toto už je v poradí štvrté a k 31.12. zmluva končí a teraz je už ozaj
namieste sa k tomu vyjadriť. P,Marko poznamenal, že OZ o tom nevedelo, Š.Hrašna povedal,
že to bola zásadná chyba, že to nebolo predložené do rokovania. M.Škorec vyzval poslancov,
aby sa vyjadrili za postup s osobitným zreteľom .
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 1 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
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 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/ha.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 1 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.41/2021
Obecné zastupiteľstvo 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/ha.

7/ Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o bezplatnom prevode vlastníckeho práva
a prevzatí záväzku IBV-Juh technická infraštruktúra.
Zápis z rokovania:
Na obecný úrad Hrnčiarovce n/P bola doručená zmluva o budúcej zmluve o bezplatnom
prevode vlastníckého práva a prevzatí záväzku na základe, ktorej obec nadobudne vlastnícke
právo na stavby komunikácie a spevnené plochy podľa projektovej dokumentácie overenej
v stavebnom konaní a stavby verejného osvetlenia a obecného rozhlasu podľa projektovej
dokumentácie na pozemkoch k.ú. Hrnčiarovce od investora IBV-Juh, Hrnčiarovce nad
Parnou. OZ na pracovnej porade prerokovalo schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej
zmluve.

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):

OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o bezplatnom prevode vlastníckeho
práva a prevzatím záväzku s budúcim predávajúcim Ing. Petrom Horváthom, Slnečná 540/29,
924 01 Galanta, nar. 24.07.1962 predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán uzavrieť v
budúcnosti v lehote ďalej určenej v zmluve a za podmienok stanovených zmluvou, zmluvu o
prevode vlastníckeho práva, na základe ktorej obec nadobudne vlastnícke právo k
i) Pozemkom - Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape pre k.ú. Hrnčiarovce:
− pozemok parc. č. 2056/25 – ostatná plocha o výmere 914 m2,
− pozemok parc. č. 2056/26 – orná pôda o výmere 62 m2,
− pozemok parc. č. 2056/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 495 m2,
Parcely registra "E" evidované na mape určeného operátu:
− pozemok parc. č. 805/5 – ostatná plocha o výmere 64 m2.
ii) stavby Komunikácií a spevnených plôch podľa projektovej dokumentácie overenej
v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Martin Škoda, PhD. – ProVia s.r.o.,
Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
iii) stavby Verejného osvetlenia Verejné osvetlenie podľa projektovej dokumentácie pre
SO 04 -B Verejné osvetlenie vyhotovenej podľa projektovej dokumentácie overenej
v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Arpád Sezsták – Elfprojekt s.f., Z. Kodálya
769/29, 924 01 Galanta,
a to v znení, ktoré je prílohou k tomuto uzneseniu.

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.42/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o bezplatnom
prevode vlastníckeho práva a prevzatím záväzku s budúcim predávajúcim Ing. Petrom
Horváthom, Slnečná 540/29, 924 01 Galanta, nar. 24.07.1962 predmetom ktorej je
záväzok zmluvných strán uzavrieť v budúcnosti v lehote ďalej určenej v zmluve a za
podmienok stanovených zmluvou, zmluvu o prevode vlastníckeho práva, na základe
ktorej obec nadobudne vlastnícke právo k
i) Pozemkom - Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape pre k.ú.
Hrnčiarovce:
− pozemok parc. č. 2056/25 – ostatná plocha o výmere 914 m2,
− pozemok parc. č. 2056/26 – orná pôda o výmere 62 m2,
− pozemok parc. č. 2056/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 495 m2,
Parcely registra "E" evidované na mape určeného operátu:
− pozemok parc. č. 805/5 – ostatná plocha o výmere 64 m2.
ii) stavby Komunikácií a spevnených plôch podľa projektovej dokumentácie
overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Martin Škoda, PhD. – ProVia
s.r.o., Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

iii) stavby Verejného osvetlenia Verejné osvetlenie podľa projektovej
dokumentácie pre SO 04 -B Verejné osvetlenie vyhotovenej podľa projektovej
dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Arpád Sezsták –
Elfprojekt s.f., Z. Kodálya 769/29, 924 01 Galanta,
a to v znení, ktoré je prílohou k tomuto uzneseniu.

8/ Rôzne
Š.Hrašna požiadal starostu obce, aby do budúcna návrhy týkajúce sa majetku obce predkladal
poslancom včas na každom zastupiteľstve, lebo takýmto spôsobom sa OZ dostáva do
časového stresu a môže schváliť nevýhodnú zmluvu pre obec. Z radu obyvateľov sa
prihovoril M.Šmidovič , nakoľko obec nemá vydané VZN, ktoré by zakazovalo, alebo
obmedzovalo požívanie alkoholických nápojov v obci, ako námet dal poslancom materiál článok, ktorý môže slúžiť ako námet ako možno postupovať pri vydaní takéhoto VZN.
Poslanci si materiál prevzali s konštatovaním, že si materiál pozrú. Š.Hrašna predniesol
požiadavku, aby boli zverejňované na stránke obce žiadosti na výrub drevín, P.Marko mal
požiadavku, aby bolo pri zasadnutiach OZ ako prvý bod kontrola uznesení, zverejňovať
hlasové nahrávky OZ a v obci treba umiestniť koše na psie exkrementy. M.Kopecká navrhla
umiestniť unimobunku pre ľudí bez domova, napr. pri zbernom dvore, M.Škorec uviedol, že
tu hrozí riziko požiaru, príp. výtržníctva, aj takáto prevádzka obecného kontajnera by musela
mať zodpovedného človeka s prevádzkovým poriadkom, čo v súčasnosti nevieme zabezpečiť.
Následne sa starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

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

Zapísala:

36/2021

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

37/2021

38/2021

39/2021

40/2021

41/2021

42/2021

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZD

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
P
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA

Monika Gajdošíková

Zápisnicu overili:
V.Kochajda

Ing. P. Haršány

Mgr. Marcel Škorec

