Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou,
konaného dňa 15. 10. 2020

Počet prítomných poslancov: 8 (J. Babicová, P. Haršány, Š. Hrašna, E. Kátlovská, V.
Kochajda, M. Kopecká, M. Moncman , T. Račková) a hlavná kontrolórka obce B.
Ďurkovičová.
Ospravedlnený: B. Tomly
Zastupujúca starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
M. Kopecká predniesla návrh programu tak, ako bol uverejnený na pozvánke:
1/
2/
3/
4/

Informácia o výsledku volieb starostu obce
Západoslovenská distribučná, a. s. – doplnenie uznesení
Žiadosť o odkúpenie pozemku /Ladislav N./
Žiadosť o poskytnutie lehoty na uvoľnenie bytu /Dušan H./

Zároveň informovala poslancov, že na žiadosť nájomcu športovej haly navrhuje doplniť ako
piaty bod programu prejednanie možnosti odpustenia nájomného v súvislosti s opätovným
povinným zatvorením športovej haly. Zároveň dala hlasovať o takto upravenom programe
zasadnutia.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Program zasadnutia bol schválený.
Za overovateľov zastupujúca starostka určila V. Kochajdu a E. Kátlovskú.

1/

Informácia o výsledku volieb starostu obce

Zápis z rokovania:
Zastupujúca starostka informovala poslancov, že na základe výsledkov volieb do orgánov
samosprávy, ktoré sa konali 3. 10. 2020, bol za starostu obce zvolený Mgr. Marcel Škorec,
ktorý získal 400 hlasov. Výsledky volieb boli zverejnené na úradnej tabuli obce. Na žiadosť
novozvoleného starostu obce sa ustanovujúce zasadnutie OZ bude konať až 30. 10. 2020.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zvolení Mgr. Marcela Škoreca za
starostu obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5

Hlasovanie: Za: 8, proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 60/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zvolení Mgr. Marcela Škoreca za
starostu obce Hrnčiarovce nad Parnou.

2/

Západoslovenská distribučná, a. s. – doplnenie uznesení

Uznesením č. 18/2020 obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu zmluvu, v zmysle ktorej Obec
Hrnčiarovce nad Parnou predáva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a . s. pozemok
registra KN „C“ parc. č. 1412/7 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
a pozemok registra KN „C“ parc. č. 1412/8 o výmere 21 m2, druh pozemku ostatná plocha za
cenu 1920 EUR. Uznesením 47/2020 bolo toto uznesenie doplnené. Katastrálne konanie č.
V4601/2020 bolo opätovne prerušené. Uznesením 19/2020 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., v zmysle
ktorej sú zaťaženými nehnuteľnosťami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

diel 1 – pozemok reg. KN C parc.č. 1412/1 o výmere 56 m2,
diel 2 – pozemok reg. KN C parc.č. 1412/1 o výmere 176 m2,
diel 3 – pozemok reg. KN C parc.č. 1412/1 o výmere 2 m2,
diel 4 – pozemok reg. KN C parc.č. 1414/1 o výmere 101 m2,
diel 5 – pozemok reg. KN C parc.č. 1414/1 o výmere 1 m2,
diel 6 – pozemok reg. KN C parc.č. 1419/1 o výmere 11 m2,
diel 7 – pozemok reg. KN C parc.č. 1423/1 o výmere 115 m2,
diel 8 – pozemok reg. KN E parc.č. 348/24 o výmere 9 m2,
diel 9 – pozemok reg. KN E parc.č. 417/101 o výmere 174 m2,
diel 10 – pozemok reg. KN C parc.č. 1426/2 o výmere 3 m2,
diel 11 – pozemok reg. KN C parc.č. 1428 o výmere 23 m2.

Vecné bremená sa zriaďujú za jednorazovú odplatu vo výške 19 Eur za 1 m2 výmery
zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom GP č. 259/2019, t.j. za
vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 671 m2 celkom vo 12 749 Eur.
Uznesením 47/2020 bolo toto uznesenie doplnené. Katastrálne konanie V4570/2020 bolo tiež
po druhýkrát prerušené. V obidvoch prípadoch katastrálny odbor vyžaduje doplňujúce
uznesenia. Obecný úrad v tejto veci požiadal Západoslovenskú distribučnú, a. s. o presnú
formuláciu návrhu uznesení, aké sú podobných prípadoch štandardne akceptované
katastrálnym odborom a v tom znení ich navrhuje schváliť nové uznesenia.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou na svojom zasadnutí dňa 15. 10.
2020 prijalo uznesenie č. 61/2020, na základe ktorého
SCHVAĽUJE

I. V prospech spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO 36 361 518, priamy predaj pozemkov KN „C“ 1412/7 (zastavaná plocha a nádvorie) o
výmere 9 m2 a pozemok registra KN „C“ parc. č. 1412/8 o výmere 21 m2 , druh pozemku
ostatná plocha, ktoré boli odčlenené podľa GP č. 258/2019 úradne overeným pod číslom G1
1725/2019 dňa 27.11.2019 z pozemku KN „C“ parc. č. 1412/1 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 7783 m2, ktorý je zapísaný v kat. území Hrnčiarovce, na liste
vlastníctva č. 1400 vo vlastníctve obce Hrnčiarovce nad Parnou za dohodnutú cenu 64 ,- € za
1 m2 za účelom vybudovania transformačnej stanice v rámci inžinierskej stavby „(TA_ OKS_
Hrnčiarovce nad Parnou, VNK,TS,NNK)“.
Na novovytvorenom pozemku parc.č. 1412/7 je umiestnená verejnoprospešná stavba
trafostanice vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a parc. č. 1412/8 je
pozemkom priľahlým k stavbe trafostanice, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľnú súčasť stavby. Uvedená verejnoprospešná stavba bola vybudovaná ako súčasť
investičnej stavby „TA_ OKS_ Hrnčiarovce nad Parnou, VNK,TS,NNK“ ktorej výstavbou sa
posilnila verejná rozvodná distribučná sieť. Stavba je dôležitá pre obyvateľov obce, nakoľko
jej výstavbou sa zlepšili napäťové pomery distribučnej siete a zlepšila sa kvalita dodávky
elektrickej energie.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8, proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 61/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou na svojom zasadnutí dňa 15. 10.
2020 prijalo uznesenie č. 61/2020, na základe ktorého
SCHVAĽUJE
I. V prospech spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO 36 361 518, priamy predaj pozemkov KN „C“ 1412/7 (zastavaná plocha
a nádvorie) o výmere 9 m2 a pozemok registra KN „C“ parc. č. 1412/8 o výmere 21 m2 ,
druh pozemku ostatná plocha, ktoré boli odčlenené podľa GP č. 258/2019 úradne
overeným pod číslom G1 1725/2019 dňa 27.11.2019 z pozemku KN „C“ parc. č. 1412/1
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7783 m2, ktorý je zapísaný v kat.
území Hrnčiarovce, na liste vlastníctva č. 1400 vo vlastníctve obce Hrnčiarovce nad
Parnou za dohodnutú cenu 64 ,- € za 1 m2 za účelom vybudovania transformačnej
stanice v rámci inžinierskej stavby „(TA_ OKS_ Hrnčiarovce nad Parnou,
VNK,TS,NNK)“.
Na novovytvorenom pozemku parc.č. 1412/7 je umiestnená verejnoprospešná stavba
trafostanice vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a parc. č.
1412/8 je pozemkom priľahlým k stavbe trafostanice, ktorý svojim umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľnú súčasť stavby. Uvedená verejnoprospešná stavba bola
vybudovaná ako súčasť investičnej stavby „TA_ OKS_ Hrnčiarovce nad Parnou,

VNK,TS,NNK“ ktorej výstavbou sa posilnila verejná rozvodná distribučná sieť. Stavba
je dôležitá pre obyvateľov obce, nakoľko jej výstavbou sa zlepšili napäťové pomery
distribučnej siete a zlepšila sa kvalita dodávky elektrickej energie.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou na svojom zasadnutí konanom dňa 15.
10. 2020 schvaľuje zriadenie vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej,
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO 36 361 518 na nehnuteľnostiach – pozemkoch
v katastrálnom území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce nad Parnou, okres Trnava:
Parcelné Registe LV
číslo
r KN
č.

Výmer
a

Druh pozemku

v m2
1412/1
1414/1
1419/1
1423/1
348/24
417/101
1426/2
1428

C
C
C
C
E
E
C
C

1400
1400
1400
1400
2464
1400
1400
1400

7 783
3 779
25 391
799
1 032
13 241
25
3 836

Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti - Obec Hrnčiarovce nad
Parnou strpieť
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu vo výške 19,- €,
slovom: devätnásť Eur za 1 m2 výmery vecných bremien vymedzených geometrickým
plánom GP č. 259/2019 úradne overeným pod číslom G1 320/2020 dňa 05.03.2020, t.j. za
vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 671m2 celkom vo výške 12 749
Eur:
a)
b)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

diel 1 – pozemok reg. KN C parc.č. 1412/1 o výmere 56 m2,
diel 2 – pozemok reg. KN C parc.č. 1412/1 o výmere 176 m2,
diel 3 – pozemok reg. KN C parc.č. 1412/1 o výmere 2 m2,
diel 4 – pozemok reg. KN C parc.č. 1414/1 o výmere 101 m2,
diel 5 – pozemok reg. KN C parc.č. 1414/1 o výmere 1 m2,
diel 6 – pozemok reg. KN C parc.č. 1419/1 o výmere 11 m2,
diel 7 – pozemok reg. KN C parc.č. 1423/1 o výmere 115 m2,
diel 8 – pozemok reg. KN E parc.č. 348/24 o výmere 9 m2,
diel 9 – pozemok reg. KN E parc.č. 417/101 o výmere 174 m2,

10) diel 10 – pozemok reg. KN C parc.č. 1426/2 o výmere 3 m2,
11) diel 11 – pozemok reg. KN C parc.č. 1428 o výmere 23 m2.

Oprávnený je investorom stavby s názvom „TA_ OKS_ Hrnčiarovce nad Parnou,
VNK,TS,NNK“ (ďalej len „elektroenergetická stavba“), v rámci ktorej vybudoval na
vlastné náklady a nebezpečenstvo nasledovné elektroenergetické stavby a zariadenia :
a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,
b) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie,
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „elektroenergetické
zariadenia“).
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8, proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 62/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou na svojom zasadnutí konanom
dňa 15. 10. 2020 schvaľuje zriadenie vecných bremien v prospech Západoslovenskej
distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO 36 361 518 na nehnuteľnostiach –
pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce nad Parnou, okres
Trnava:
Parcelné Registe LV
číslo
r KN
č.

Výmer
a

Druh pozemku

v m2
1412/1
1414/1
1419/1
1423/1
348/24
417/101
1426/2
1428

C
C
C
C
E
E
C
C

1400
1400
1400
1400
2464
1400
1400
1400

7 783
3 779
25 391
799
1 032
13 241
25
3 836

Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti - Obec Hrnčiarovce
nad Parnou strpieť
a)
b)

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich
odstránenie;

Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu vo výške 19,- €,
slovom: devätnásť Eur za 1 m2 výmery vecných bremien vymedzených geometrickým
plánom GP č. 259/2019 úradne overeným pod číslom G1 320/2020 dňa 05.03.2020, t.j. za
vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 671m2 celkom vo výške
12 749 Eur:
12) diel 1 – pozemok reg. KN C parc.č. 1412/1 o výmere 56 m2,
13) diel 2 – pozemok reg. KN C parc.č. 1412/1 o výmere 176 m2,
14) diel 3 – pozemok reg. KN C parc.č. 1412/1 o výmere 2 m2,
15) diel 4 – pozemok reg. KN C parc.č. 1414/1 o výmere 101 m2,
16) diel 5 – pozemok reg. KN C parc.č. 1414/1 o výmere 1 m2,
17) diel 6 – pozemok reg. KN C parc.č. 1419/1 o výmere 11 m2,
18) diel 7 – pozemok reg. KN C parc.č. 1423/1 o výmere 115 m2,
19) diel 8 – pozemok reg. KN E parc.č. 348/24 o výmere 9 m2,
20) diel 9 – pozemok reg. KN E parc.č. 417/101 o výmere 174 m2,
21) diel 10 – pozemok reg. KN C parc.č. 1426/2 o výmere 3 m2,
22) diel 11 – pozemok reg. KN C parc.č. 1428 o výmere 23 m2.

Oprávnený je investorom stavby s názvom „TA_ OKS_ Hrnčiarovce nad Parnou,
VNK,TS,NNK“ (ďalej len „elektroenergetická stavba“), v rámci ktorej vybudoval na
vlastné náklady a nebezpečenstvo nasledovné elektroenergetické stavby a zariadenia :
c) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,
d) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie,
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na
„elektroenergetické zariadenia“).

3/

ich

prevádzku

(ďalej

len

Žiadosť o odkúpenie pozemku /Ladislav N./

Občan Ladislav N. podal na obecný úrad žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku –
parcela č. 2052/1 vo výmere približne 250 m2. Jedná sa o bývalé koryto potoka, ktoré susedí
na konci záhrady s pozemkom p. N.. Pre obec je to pozemok bez prístupu a bez možnosti jeho
efektívneho využitia. Uznesením 39/16 obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na odpredaj
časti tohto obecného pozemku aj vlastníkovi susednej nehnuteľnosti.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou, schvaľuje zámer predaja časti parcely
reg. C KN 2052/1 nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce nad Parnou, parcelné číslo 304/7
s výmerou približne 250 m2 p. Ladislavovi N., trvale bytom xxx, 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. Presná výmera odpredávanej časti pozemku bude
určená geometrickým plánom, ktorý vymedzí časť parcely 2051/1 priľahlú k pozemku vo
vlastníctve p. Ladislava N. Cena bude stanovená minimálne vo výške určenej znaleckým
posudkom, vyhotoveným na náklady žiadateľa. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že

pozemok je priľahlý k pozemku žiadateľa a vzhľadom na situovanie pozemku je predpoklad,
že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie 63/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou, schvaľuje zámer predaja časti
parcely reg. C KN 2052/1 nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce nad Parnou,
parcelné číslo 304/7 s výmerou približne 250 m2 p. Ladislavovi N., trvale bytom xxx,
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. Presná
výmera odpredávanej časti pozemku bude určená geometrickým plánom, ktorý vymedzí
časť parcely 2051/1 priľahlú k pozemku vo vlastníctve p. Ladislava N. Cena bude
stanovená minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom, vyhotoveným na náklady
žiadateľa. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že pozemok je priľahlý k pozemku
žiadateľa a vzhľadom na situovanie pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo
iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.

4/

Žiadosť o poskytnutie lehoty na uvoľnenie bytu /Dušan H. /

Zápis z rokovania:
Uznesením 59/2020 OZ zamietlo žiadosť o pridelenie nájomného bytu p. Dušanovi H.,
nakoľko žiadateľ nesplnil podmienky v zmysle zákona 443/2010 o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní a VZN 2/2015 o podmienkach prideľovania a užívania
obecných nájomných bytov. Žiadateľ na obecný úrad predložil žiadosť o poskytnutie
primeranej doby na riešenie jeho bytovej situácie. Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s poskytnutím maximálne šesťmesačnej lehoty na uvoľnenie bytu .
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje maximálne šesťmesačnú lehotu na uvoľnenie Dušanovi H.
bytu A 3/8–2 v bytovke na Mlynárskej ulici č. 18, t.j do 30. 4. 2020. Do uvoľnenia bytu
požaduje úhradu všetkých nákladov spojených s jeho užívaním v zmysle doterajšej nájomnej
zmluvy.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 1 (Haršány). Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie 64/2020:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje maximálne šesťmesačnú lehotu na uvoľnenie Dušanovi
H. bytu A 3/8–2 v bytovke na Mlynárskej ulici č. 18, t. j. do 30. 4. 2020. Do uvoľnenia
bytu požaduje úhradu všetkých nákladov spojených s jeho užívaním v zmysle doterajšej
nájomnej zmluvy.

6/

Žiadosti o odpustenie nájmu (Komplet - Valéria D.)

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s povinným uzatvorením prevádzok požiadala
Valéria D. ako nájomca športovej haly o odpustenie nájmu. Pani D. za súčasnej nemôže
v športovej hale podnikať, nemá žiaden príjem, musí platiť energie, aby neboli odpojené. M.
Kopecká podobne ako počas mimoriadnej situácie na jar tohto roku navrhla počkať na
legislatívne zmeny, ktoré budú špecifikovať prípadne kompenzácie a odporúča opätovne
pozastaviť účinnosť bodov zmluvy, ktoré určujú sankcie za neplatenie faktúr v riadnom
termíne.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Valérie D. o odpustenie nájomného z dôvodu
mimoriadnej situácie, ktorej dôsledkom je jej aktuálna platobná neschopnosť. Zároveň
odročuje prijatie stanoviska k jej žiadosti až do rozhodnutia vlády SR o prípadných
kompenzáciách. Do prijatia uznesenia sa pozastavuje účinnosť čl. 5 v bode V. a čl. 1 bod
VIII. Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 1. 2. 2011, uzatvorenej medzi Obcou Hrnčiarovce
nad Parnou a Valériou D. – KOMPLET.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 65/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Valérie D. o odpustenie nájomného
z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorej dôsledkom je jej aktuálna platobná neschopnosť.
Zároveň odročuje prijatie stanoviska k jej žiadosti až do rozhodnutia vlády SR
o prípadných kompenzáciách. Do prijatia uznesenia sa pozastavuje účinnosť čl. 5 v bode
V. a čl. 1 bod VIII. Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 1. 2. 2011, uzatvorenej medzi
Obcou Hrnčiarovce nad Parnou a Valériou D. – KOMPLET.

Diskusia
J. Babicová sa spýtala na opravu výtlku na Mlynárskej ulici, zastupujúca starostka
odpovedala, že oprava už je niekoľko týždňov objednaná, opravu urgovala naposledy pred
týždňom, mala sa už zrealizovať aj oprava na Alejovej pred p. Kabom, kvôli daždivému
počasiu sa to nezrealizovalo. Š. Hrašna upozornil na potrebu opravy cesty aj na ulici F. Hečku
pred p. Lopašovským, E. Kátlovská upozornila na prepadlinu na chodníku pri p. Trulíkovi, J.
Babicová opätovne žiadala o prehodnotenie stanoviska OZ k situovaniu zrkadla na križovatke
pri škole, M. Kopecká informovala, že komplexná grafická príloha k navrhovaným zmenám
dopravného značenia už bola spracovaná, písomná žiadosť bola pripravená už pred mesiacom,
Ing. Fraňová ju má fyzicky odovzdať. Akékoľvek ďalšie zmeny už by mal realizovať nový
starosta. V. Kochajda upozornil na nebezpečný prechod na štátnej ceste pri potoku, M.
Kopecká informovala, že VÚC už zabezpečuje dokumentáciu pre územné konanie pre
mimoúrovňové križovanie na základe štúdie, ktorú nechala spracovať obec, zo strany obce
prebiehajú v tej veci podporné jednania, ale viac sa zo strany obce spraviť v tejto chvíli nedá.
M. Moncman sa spýtal na čistenie kanálov na Cintorínskej, objednávka bola prejednaná
s firmou CS, s. r. o., boli navrhnuté technické riešenia odvodnenia. P. Haršány sa spýtal na
možnosť opravy cesty na Lávkovej pri kanalizácii, zastupujúca starostka preverí možnosť
opravy spolu s opravou na Alejovej.

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

60/2020

61/2020

62/2020

63/2020

64/2020

65/2020

ZA
ZA
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
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N

ZA
ZD
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N

Zápisnicu overili:
Viliam Kochajda
Mgr. Elena Kátlovská

RNDr. Monika Kopecká, PhD.
zastupujúca starostka

