ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 08.12.2016
Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Mgr. Elena Kátlovská , Jana Babicová
Overovatelia: Ing. Terézia Račková, RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Otvorenie – starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných poslancov skonštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné, prítomní všetci poslanci.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom:
1. Kontrola uznesení
2. Schválenie rozpočtu obce na roky 2017 – 2019.
3. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Hrnčiarovce nad Parnou o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Hrnčiarovce nad Parnou
4 . S c h v á l e n i e V š e o b e c n é h o z á v ä z n é h o n a r i a d e n i a obce Hrnčiarovce nad
Parnou
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
5/ Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarovce nad Parnou
č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti
6. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2016
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti
8. Rôzne:
a/ schválenie odmien poslancov a kontrolórky obce
b/ prerokovanie vysporiadania pozemkov vo vlastníctve p. Šturdíka Jozefa
c/ prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku – Mgr. Cíferský Tomáš
d/ prerokovanie žiadosti o zmenu Územného plánu obce – Ing. Sedlický Tomáš
e/ prerokovanie zníženia nájmu za reklamné plochy Arton Žilina
f/ prerokovanie situácie s dirigentom speváckeho zboru
g/ prerokovanie ďalšieho prenájmu budovy bývalej MŠ
h/ schválenie predbežného harmonogramu zasadnutí OZ na r. 2017
i/ prejednanie dotazov a návrhov p. Libicha Romana, Športová 23, Hrnčiarovce n/P
j/ informácia o kultúrnych akciách v nasledujúcom období
9. Diskusia
a vyzval poslancov, či majú doplňujúce návrhy do programu zasadnutia OZ. Z prítomných
poslancov nikto nemal žiadne pripomienky k programu. Následne starosta obce dal hlasovať,
kto je za, aby sa dnešné rokovanie riadilo programom ako bol prednesený. Program bol
jednomyseľne schválený.
1/ Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 26.10.2016:
Uznesenia č. 50/16, 51/16, 52/16, 53/16, 54/16, 55/16, 56/16, 57/16, 58/16 - splnené
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Návrh rozpočtov na roky 2017 – 2019 bol zverejnený na internetovej obecnej stránke, vo
vývesných skriniach OcÚ a s predmetným materiálom sa mali možnosť podrobne oboznámiť
aj poslanci OZ. Ekonómka obce predniesla rozpočet na rok 2017:
Bežné príjmy
1 199 132,- €
Bežné výdavky
1 048 845,- €
Kapitálové príjmy
0,- €
Kapitálové výdavky
549 700,- €
Príjmové fin. operácie
460 000,- €
Výdavkové fin. oper.
82 587,- €
Vlastné príjmy školy
22 000,- €
Príjmy celkom:
1 681 132,- €
Výdavky celkom:
1 681 132,- €
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla stanovisko k navrhovaným
rozpočtom na roky 2017 – 2019.
Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k navrhovanému viacročnému rozpočtu, ako aj
k rozpočtu na rok 2017 a skonštatovala, že navrhované rozpočty sú spracované v zhode so
všetkými zákonmi dôležitými pre tvorbu rozpočtov v samospráve a verejnej správe a odporúča
OZ rozpočet na rok 2017 schváliť a návrh rozpočtov na roky 2018 – 2019 zobrať na vedomie.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie rozpočtu na rok 2017 v takom znení, ako bol
prednesený:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 1 /PhDr. Tomly/
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje rozpočet na rok 2017.
3/ Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Hrnčiarovce nad Parnou o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce nad Parnou
Uvedené VZN rozpočítava menované položky schválené v rozpočte na jedného žiaka. Bolo
zverejnené na úradných tabuliach obce a na webovej stránke obce 15 dní pred jeho dnešným
schvaľovaním. Poslanci OZ boli s predmetným materiálom oboznámený. Neboli k nemu
vznesené žiadne pripomienky.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie predmetného VZN v takom znení, ako bolo
zverejnené:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /PhDr. Tomly/
Uznesenie:
OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Hrnčiarovce nad Parnou o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Hrnčiarovce nad Parnou.
4/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrnčiarovce nad Parnou
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
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pred jeho dnešným schvaľovaním. Boli k nemu zaznamenané nasledovné pripomienky:
1. V záhlaví VZN v odvolávke na § 49 zákona č. 245/2008 zmeniť odst. 2 na odst. 4
2. v záhlaví VZN v odvolávke na §140 zákona č. 245/2008 zmeniť odst. 9 na odst. 10
3. V čl. 2, bod 1, písmeno b zmeniť sumu 35,- € na sumu 25,- €.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie predmetného VZN v takom znení, ako bolo
zverejnené:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrnčiarovce nad Parnou
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni s vyššie uvedenými pripomienkami.
5/ Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarovce nad
Parnou č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti
Uvedený Dodatok č. 1 k VZN ... bol zverejnený na úradných tabuliach obce a na webovej
stránke obce 15 dní pred jeho dnešným schvaľovaním. Poslanci sa mali možnosť oboznámiť
s predmetným materiálom ešte pred rokovaním. Neboli k nemu zaznamenané žiadne
pripomienky.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie predmetného Dodatku č. 1 k VZN ...:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2 /PhDr. Tomly, Ing. Hrašna/
Uznesenie:
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarovce nad Parnou
č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti.
6/ Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2016
Starosta obce informoval poslancov OZ o vykonaní rozpočtového opatrenia č. 10, 11/2016 a to:
Bežný príjem
Bežný výdaj
Dôchodci obedy
3300,- €
Dotácia VÚC podpora
600,- €
Spolu:
3900,- €
Kanalizácia Šport. Ul.
Parkovisko pred ZŠ
Obnova divad. predstavenia
Oprava javiska
Dôchodci obedy
Spolu:

2000,- €
- 2000,- €
400,- €
200,- €
3300,- €
3900,- €

V súlade s ods. 2, písm. a/, § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme zmenu rozpočtu
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Starosta obce dal hlasovať, kto je za prijatie rozpočtového opatrenia č. 12/2016.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2016.
7/ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti do 30.06.2017
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová oboznámila prítomných s plánom kontrolnej
činnosti do 30.06.2017. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie predneseného plánu
kontrolnej činnosti do 30.06.2017.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti do 30.06.2017.
8/ Rôzne:
8a/ schválenie odmien poslancov
V zmysle Zásad odmeňovania poslancov Obce Hrnčiarovce n/P navrhujem za celoročnú prácu
poslancom OZ ročnú odmenu za r. 2016 vyplatenú vo výplatnom termíne za mesiac november
2016 nasledovne: Babicová 350,-€, Ing. Hrašna 300,- RNDr. Kopecká 350,-€, Mgr. Kátlovská
350,-€, Kochajda 300,-€, Konečný 300,-€, Ing. Račková 600,-€, PhDr. Tomly 350,-€, Cíferský
300,-€.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje odmeny poslancov OZ tak, ako je uvedené v textovej časti.
schválenie odmeny kontrolórke obce
V zmysle zákona o obecnom zriadení navrhujem Ing. Božene Ďurkovičovej kontrolórke obce
ročnú odmenu za r. 2016 vo výške 400,- € vyplatenú vo výplatnom termíne za mesiac november
2016.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje odmenu Ing. Božene Ďurkovičovej kontrolórke obce ročnú odmenu za r. 2016
vo výške 400,- €.
8b/ Prerokovanie vysporiadania pozemkov vo vlastníctve p. Šturdíka Jozefa, Vl.
Clementisa 30, Trnava
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Šturdíka, ktorá bola daná na prerokovanie komisii
územného plánovania a životného prostredia. Táto komisia zaujala k žiadosti nasledovné
stanovisko: Parcely reg E č. 1774 a 1776 vo vlastníctve p. Šturdíka NEZASAHUJÚ do parciel
2075/1 a 2074/3 vo vlastníctve obce, ako je uvedené v liste, ale s parcelou 2074/3 SUSEDIA.
Tieto parcely zasahujú do parciel reg. C 2221 (cesta) a 2222 (hrádza), ktorých užívateľom je
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rámci regulácie potoka Parná ako protipovodňová ochrana nápravno-výchovného ústavu. Z
týchto dôvodov odporúčame žiadateľovi obrátiť sa so žiadosťou o vysporiadanie na Slovenský
vodohospodársky podnik.
Starosta obce navrhuje, aby p. Šturdíkovi bola písomne postúpená táto informácia.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ ukladá OcÚ zaslať písomne informáciu, aby sa p. Šturdík obrátil so svojou žiadosťou
o vysporiadanie predmetných pozemkov na Slovenský vodohospodársky podnik.
8c/ Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku – Mgr. Cíferský Tomáš, Nová
6, Hrnčiarovce n/P
Mgr. Cíferský Tomáš žiada OZ o odpredaj časti obecného pozemku, ktorému bolo geom.
plánom č. 101/2016 spoločnosti Geo Mess, s.r.o. pridelené parcelné číslo reg. „C“ 1415/11
o výmere 6m2 a bol odčlenený od pôvodného pozemku č. 1415/1 o výmere 2998 m2. Podľa
znaleckého posudku č. 222/2016 znalca Ing. Jozefa Záreckého bol predmetný pozemok
ocenený na všeobecnú hodnotu 170,- €. Poslanec Ing. Hrašna navrhuje zvýšiť cenu na 60,€/m2, v celkovej hodnote 360,- €. Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za:8
Proti: 1/PhDr. Tomly/
Zdržal sa: 0
Uznesenie OZ schvaľuje:
a) Spôsob predaja novovzniknutej parcely č. 1415/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6
m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov a článku 7. VZN č. 1/2010, priamym predajom, nakoľko žiadateľ je
vlastníkom stavby, ktorá je na pozemku postavená,
b) Predaj novovzniknutej parcely č. 1415/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6
m2 podľa článku 3. bod 3.1. písm. A) písm. a) VZN č. 1/2010 za podmienky výšky kúpnej
ceny 60,- €/m2, t.j. za celý pozemok v sume 360,- €.
8d/ Prerokovanie žiadosti o zmenu Územného plánu obce – Ing. Sedlický Tomáš,
Spartakovská 14, Trnava
Vzhľadom na skutočnosti, že dopravná situácia na Voderadskej ulici sa stále zhusťuje a že na
pozemku p. Orihela /parcela č. 634/4/ na Voderadskej ulici bude prebiehať výstavba rodinného
domu medzi plánovanou cestou a súčasným existujúcim domom, čím príde k zabráneniu
výhľadu v danom mieste , preto pôvodne navrhovaná cesta v danom mieste na bývalom
pozemku p. Kunovskej /parcela č. 631/ by ešte viac skomplikovala danú križovatku a urobila
by dané miesto nebezpečným dopravným uzlom. Z bezpečnostného hľadiska je vhodnejšie
riešiť plánovanú výstavbu ako slepú ulicu s vjazdom z Cíferskej ulice. OZ taktiež konštatuje,
že povolením požadovanej zmeny územného plánu nepríde k obmedzeniu majiteľov susedných
pozemkov - záhrad, aby ich v budúcnosti mohli využiť ako stavebné pozemky. OZ súhlasí
s požadovanou zmenou územného plánu.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1 /Ing. Hrašna/
Zdržal sa: 1 /PhDr. Tomly/
Uznesenie:
1. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje uvedenú žiadosť
a požiadavku žiadateľa o zmenu Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou: Tomáš
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na požadované funkčné využitie ako plochy určené na bývanie v rodinných domoch
2. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje obstaranie a vypracovanie
nových zmien a doplnkov Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou, ktorých predmetom
riešenia budú požiadavky uvedené v bode 1.
3. Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním týchto zmien a doplnkov
územného plánu uhradí v zmysle § 19 stavebného zákona žiadateľ uvedený v bode 1/.
4. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou oprávňuje starostu obce zabezpečiť
v zmysle § 2a stavebného zákona odborne spôsobilú osobu na obstarávanie nových zmien
a doplnkov Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou a spracovateľa týchto zmien
a doplnkov.
8e/ Prerokovanie zníženia nájmu za reklamné plochy spoločnosti Arton Žilina
Spoločnosť Arton žiada o zníženie nájmu za reklamné plochy umiestnené na štadióne. Poslanci
OZ sa predmetnou žiadosťou zaoberali na predrokovaní. Poslanec PhDr. Tomly navrhuje
odstrániť uvedenú reklamu. Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 2 /Ing. Hrašna, PhDr. Tomly/ Proti: 6
Zdržal sa: 1 /Kochajda/
Návrh nebol prijatý.
Ďalší návrh je zníženie nájmu za reklamnú plochu na sumu 400,- € ročne.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 2
/Ing. Hrašna, PhDr. Tomly/ Zdržal sa: 1 /Kochajda/
Návrh bol prijatý.
Uznesenie:
OZ súhlasí so znížením nájmu za uvedenú reklamnú plochu na sumu 400,- € ročne.
8f/ Prerokovanie situácie s dirigentom speváckeho zboru
Po ukončení svojej činnosti vedúceho speváckeho súboru PaedDr. Jozefa Hrčku, spevácky
súbor hľadal nového vedúceho, ktorý by ich viedol a pokračoval v činnosti speváckeho zboru.
P. Alexander Berger by bol ochotný prevziať vedenie speváckeho súboru Hrnčarovan za
odmenu 130,-€/mesačne. Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby p. Alexander Berger prevzal
vedenie speváckeho súboru:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ súhlasí s uhrádzaním čiastky 130,- € mesačne p. Alexandrovi Bergerovi za vedenie
speváckeho súboru Hrnčarovan.
8g/ Prerokovanie ďalšieho prenájmu budovy bývalej MŠ
Na OcÚ bola doručená ponuka občianskeho združenia na prenájom budovy bývalej MŠ so
zámerom vytvoriť Detské centrum s názvom Dušička v Hrnčeku. Poslanci OZ boli
oboznámený so zámerom a súhlasia so zahájením činnosti Detského centra. Starosta dal
hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie:
- OZ predbežne súhlasí so zahájením uvedenej činnosti Detského centra v budove bývalej MŠ
na ulici Sv. Martina 69.
- OZ poveruje obecný úrad vypracovaním zmluvy o budúcej zmluve predtým ako obec pristúpi
k vykonaniu požadovanej sanácii vlhkého muriva v danej budove.
8h/ Schválenie predbežného harmonogramu zasadnutí OZ na r. 2017:
Starosta obce navrhuje tieto termíny zasadnutí OZ na rok 2017: 22.2., 26.4., 28.6., 23.8., 18.10.,
22.11.-pracovná porada-rozpočet, 13.12.2017 /stredy/.
Poslanec PhDr. Tomly navrhuje, aby zasadnutia OZ boli v piatok. Starosta dal hlasovať, kto je
za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 2 /Ing. Hrašna, PhDr. Tomly/
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Návrh nebol prijatý.
Poslanec Ing. Hrašna navrhuje zasadnutia OZ vo štvrtok. Starosta dal hlasovať, kto je za tento
návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 2 /Ing. Hrašna, PhDr. Tomly/ Proti: 6
Zdržal sa: 1 /Konečný/
Návrh nebol prijatý.
Starosta obce navrhuje urobiť kompromis a navrhuje zasadnutia OZ na r. 2017 takto:
22.2., 27.4., 28.6., 24.8., 18.10., 23.11. – pracovná porada, 13.12.2017. Starosta dal hlasovať,
kto je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie:
OZ schvaľuje predbežný harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017 nasledovne: 22.2., 27.4.,
28.6., 24.8., 18.10., 23.11. – pracovná porada, 13.12.2017.
8i/ Prejednanie dotazov a návrhov p. Libicha Romana, Športová 23, Hrnčiarovce n/P
P. Roman Libich, Športová 23, Hrnčiarovce n/P žiada obec o vyvinutie iniciatívy pri výstavbe
cyklochodníkov medzi Trnavou a našou obcou. Navrhuje skúsiť sa dohodnúť s majiteľmi
predmetných pozemkov, pokúsiť sa o eurofondy, spolupracovať s primátorom Trnavy ... Ďalej
p. Libich žiada o rekonštrukciu vstupu na Športovú ulicu pred štadiónom + vyriešenie
parkovania pred štadiónom. Obec môže vynakladať fin. prostriedky len v súlade so schváleným
rozpočtom obce, tieto investičné náklady nie sú v rozpočte na rok 2017.OZ berie na vedomie
uvedené návrhy.
8j/ Informácia o kultúrnych akciách v nasledujúcom období
Starosta obce pozval prítomných na najbližšie kultúrne akcie a to:
10.12.2016 vianočné trhy
18.12.2016 o 15.00 hod. vianočný koncert

-
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9/ Diskusia:
- poslanec PhDr. Tomly:
- upozorňuje, že na zateplení KD sa stále pracuje a teploty sú už mínusové. Táto skutočnosť
bola prejednaná so stavebným dozorom, a aj poslanec p. Cíferský potvrdil, že na zateplení KD
sa používajú materiály odolné do – 7°c.
- navrhuje, aby sa obecné oznamy zasielali občanom prostredníctvom SMS, niektoré obce už
túto službu občanom poskytujú /B. Kostol, Cífer, Špačince/.
- pripomienka poslanca Ing. Hrašnu, že navrhoval, aby sa obecné oznamy zverejňovali na
internetovej stránke. Táto možnosť je v štádiu riešenia.
- občianka Križanová Gabriela vo svojom diskusnom príspevku sa sťažuje na ne/činnosť
stavebného úradu, ako aj obecného úradu a konkrétne aj na správanie p. starostu. Diskusný
príspevok sa prikladá k tejto zápisnici.
- občianka Sládeková Eliška zastupuje záujmy svojich rodičov Petráša Karola a manž., ktorí sú
majiteľmi pozemku pod cestou na Cíferskej ulici. Cesta na Cíferskej ulici sa opravuje a ich ako
majiteľov nikto neupozornil, že na uvedenej komunikácie budú prebiehať práce. Žiada, aby bol
podaný podnet dotknutých občanov /majiteľov pozemkov pod cestou/ na Trnavský
samosprávny kraj ako správcu tejto komunikácie. Zároveň žiada o preverenie možnosti
vysporiadania týchto pozemkov, ako aj možnosti odkúpenia pozemku pod ich rodinným
domom.
- občianka Pekarová Iveta informuje, že viac dní nebola funkčná internetová stránka obce. Daná
skutočnosť nebola obecnému úradu známa.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zápisnicu overili: Ing. Terézia Račková

RNDr. Monika Kopecká

Schválil: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

