Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou,
konaného dňa 26. 8. 2020

Počet prítomných poslancov: 9 (J. Babicová, P. Haršány, E. Kátlovská, M. Kopecká, M.
Moncman , T. Račková ) a hlavná kontrolórka obce B. Ďurkovičová.
Ospravedlnení: B. Tomly, Š. Hrašna, V. Kochajda
Zastupujúca starostka skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
M. Kopecká dala hlasovať o programe rokovania tak, ako bol uverejnený na pozvánke:
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu
3/
Doplnenie uznesení 18/2020 a 19/2020 a schválenie dodatkov ku kúpnej zmluve a k
zmluve o schválení vecného bremena - prerušené katastrálne konania (Západoslovenská
distribučná, a.s.)
4/
Doplnenie uznesení 6/2020 a 24/2020 a schválenie dodatkov k zmluvám - prerušené
katastrálne konania (IBV JUH - Západoslovenská distribučná, a.s.)
5/
Určenie počtu oddelení v školskom klube
6/
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu
7/
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Čamborová
8/
Darovacia zmluva – vodovod IBV JUH
9/
Schválenie nájomnej zmluvy (p. Hegyeshalmyová)
10/
Žiadosť s umiestnením vodovodu a plynovodu na pozemkoch obce (Supratek)
11/
Informácia o realizovaných projektoch
12/
Diskusia poslancov
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Program zasadnutia bol schválený.
Za overovateľov zastupujúca starostka určila P. Haršányho a M. Moncmana.

1/

Kontrola plnenia uznesení

Uznesenia splnené:
Uznesenie 42/2020 – schválenie zmeny UP 6/2020 - VZN č. 1/2020 a Záväzná časť Zmeny
06/2019 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou boli zverejnené, textová časť
Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou, hlavné výkresy

a záväznú časť bola označená schvaľovacou doložkou, o obsahu Zmeny 06/2019
Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou bol vyhotovený Registračný list a spolu
s kópiou uznesenia o schválení bol doručený na Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
bolo zabezpečené uloženie Zmeny 06/2019 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)
Uznesenie 43/2020 - odpustenie pohľadávky za prenájom športovej haly Komplet (p.
Dobišová) vo výške 50% - v zmysle § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR obec ako prenajímateľ požiadala o dotáciu na úhradu
50% nájomného.
Z uznesení č. 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020 a 44/2020 nevyplynuli pre obecný úrad
žiadne úlohy.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebežnom plnení uznesení.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 6/4
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 45/2020:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebežnom plnení uznesení.

2/

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu

Zápis z rokovania:
Ekonómka obce E. Klačanová pripravila návrh Monitorovacej správy k plneniu
programového rozpočtu k 30. 6. 2020, ktorý bol poslancom vopred zaslaný.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správa k plneniu programového
rozpočtu k 30. 6. 2020.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 6/4
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 46/2020:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správa k plneniu programového
rozpočtu k 30. 6. 2020.

Doplnenie uznesení 18/2020 a 19/2020 - prerušené
katastrálne konania (Západoslovenská distribučná, a.s.)
3/

Zápis z rokovania:
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. Katastrálne konanie č. V4601/2020 bolo prerušené, pričom jedným
z dôvodov bolo, že z uvedeného uznesenia nie je zrejmé, ktoré a ako sa ust. §9a zák. č. 138/91
v znení neskorších predpisov uplatnilo a chýba v ňom IČO kupujúcej spoločnosti a názov
katastrálneho územia. 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.
Katastrálne konanie V4570/2020 bolo tiež prerušené, pričom jedným z dôvodov bolo, že
z uznesenia nie je zrejmé, aké vecné bremeno OZ schválilo. V obidvoch prípadoch katastrálny
odbor vyžaduje doplňujúce uznesenia.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou týmto uznesením dopĺňa uznesenie
18/2020 zo dňa 24.03.2020, na základe ktorého
SCHVAĽUJE
I. V prospech spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO 36 361 518, priamy predaj pozemkov s osobitným zreteľom podľa §9a ods. 8
pism. e.) zákona č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to odpredaj novovytvrených
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, 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)“.
II. Zámer – spôsob predaja majetku obce z dôvodu hodných osobitného zreteľa podľa
§9a, odst. 8, písm. e., zák č. 138/1991 Zb. jednohlasne v prospech žiadateľa: Západoslovenská
distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
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: 6/6
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 47/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou týmto uznesením dopĺňa uznesenie
18/2020 zo dňa 24.03.2020, na základe ktorého
SCHVAĽUJE
I. V prospech spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO 36 361 518, priamy predaj pozemkov s osobitným zreteľom podľa §9a
ods. 8 pism. e.) zákona č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to odpredaj
novovytvrených 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,
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)“.
II. Zámer – spôsob predaja majetku obce z dôvodu hodných osobitného zreteľa
podľa §9a, odst. 8, písm. e., zák č. 138/1991 Zb. jednohlasne v prospech žiadateľa:
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
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 v Hrnčiarovciach nad Parnou týmto uznesením dopĺňa uznesenie
19/2020 zo dňa 24.03.2020, na základe ktorého schvaľuje zriadenie vecných bremien v
prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na
nehnuteľnostiach – pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce nad
Parnou, okres Trnava:
Parcelné
číslo

Výmera
Register
LV č.
KN
v m2

Druh pozemku

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

C
C
C
C
E
E
C
C

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

1400
1400
1400
1400
2464
1400
1400
1400

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

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

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b)
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:
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.

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 6/6
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 48/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou týmto uznesením dopĺňa uznesenie
19/2020 zo dňa 24.03.2020, na základe ktorého schvaľuje zriadenie vecných bremien v
prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na
nehnuteľnostiach – pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce
nad Parnou, okres Trnava:
Parcelné
číslo

Výmera
Register
LV č.
KN
v m2

Druh pozemku

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

C
C
C
C
E
E
C
C

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

1400
1400
1400
1400
2464
1400
1400
1400

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

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

a)

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

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

Doplnenie uznesení 6/2020 a 24/2020 - prerušené katastrálne
konania (IBV JUH - Západoslovenská distribučná, a.s.)
4/

Zápis z rokovania:
Uzneseniami 6/2020 a 24/2020 obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvy o zriadení vecných
bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., v zmysle ktorej sú zaťaženými
nehnuteľnosťami parcely reg. C 2045/1 a reg. E KN 805/1.
Katastrálne konania č. V 3603/2020 a 3604/2020 boli prerušené, pričom kataster vyžaduje
v uznesení špecifikáciu vecného bremena, doplnenie druhu pozemku, výmery a názvu
katastrálneho územia.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou týmto uznesením dopĺňa uznesenie
6/2020 zo dňa 5. 2.2020, na základe ktorého schvaľuje zriadenie vecných bremien v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na parcele reg. E KN č.
805/1 s výmerou 3481 m2, druh pozemku ostatná plocha, v katastrálnom území Hrnčiarovce,
v obci Hrnčiarovce nad Parnou, okres Trnava.
Na zaťaženú nehnuteľnosť bude v súlade so stavebným povolením podzemné káblové VN
(22 kV) vedenie vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku. Predmetom
vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti - Obec Hrnčiarovce nad Parnou strpieť
a)

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 6/6
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 49/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou týmto uznesením dopĺňa uznesenie
6/2020 zo dňa 5. 2.2020, na základe ktorého schvaľuje zriadenie vecných bremien v
prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na parcele
reg. E KN č. 805/1 s výmerou 3481 m2, druh pozemku ostatná plocha, v katastrálnom
území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce nad Parnou, okres Trnava.
Na zaťaženú nehnuteľnosť bude v súlade so stavebným povolením podzemné káblové
VN (22 kV) vedenie vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku.
Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti - Obec Hrnčiarovce
nad Parnou strpieť
a)

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou týmto uznesením dopĺňa uznesenie
24/2020 zo dňa 8. 4.2020, na základe ktorého schvaľuje zriadenie vecných bremien v
prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na parcele reg. C
KN č. 2045/1 s výmerou 9012 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom
území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce nad Parnou, okres Trnava.
Na zaťaženú nehnuteľnosť bude v súlade so stavebným povolením podzemné káblové VN
(22 kV) vedenie vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku. Predmetom
vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti - Obec Hrnčiarovce nad Parnou strpieť
a)

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 6/6

Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 50/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou týmto uznesením dopĺňa uznesenie
24/2020 zo dňa 8. 4.2020, na základe ktorého schvaľuje zriadenie vecných bremien v
prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na parcele
reg. C KN č. 2045/1 s výmerou 9012 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v
katastrálnom území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce nad Parnou, okres Trnava.
Na zaťaženú nehnuteľnosť bude v súlade so stavebným povolením podzemné káblové
VN (22 kV) vedenie vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku.
Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti - Obec Hrnčiarovce
nad Parnou strpieť
a)

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou schvaľuje Dodatok č. 1 ku kúpnej
zmluve č. 200406-L13.0304.17.0001-KZ_P_TS zo dňa 17. 6. 2020, DODATOK č.1 k
Zmluve o zriadení vecných bremien ev. číslo oprávneného: 200407-L13.0304.17.0001-VB
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby s ev. č. 200191173200068_ZoS-VB zo dňa 26. 5. 2020 a Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecných bremien
v prospech tretej osoby s ev. č. 200520-173200034_ZoS-VB zo dňa 18. 5. 2020.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 6/6
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 51/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou schvaľuje Dodatok č. 1 ku kúpnej
zmluve č. 200406-L13.0304.17.0001-KZ_P_TS zo dňa 17. 6. 2020, DODATOK č.1 k
Zmluve o zriadení vecných bremien ev. číslo oprávneného: 200407-L13.0304.17.0001VB Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby s ev. č.
200191-173200068_ZoS-VB zo dňa 26. 5. 2020 a Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení
vecných bremien v prospech tretej osoby s ev. č. 200520-173200034_ZoS-VB zo dňa 18.
5. 2020.

5/

Určenie počtu oddelení v školskom klube

Listom za dňa 6. 7. 2020 riaditeľ školy M. Páleník informoval obecný úrad, že do školského
klubu je prihlásených 94 žiakov prvého stupňa, takže v zmysle platnej legislatívy navrhuje
zriadenie štvrtého oddelenia školského klubu. Na pracovnej porade bol tento návrh
prediskutovaný a poslanci ho podporili.
Návrh uznesenia :
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet detí, ktoré majú záujem navštevovať školský klub, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie štvrtého oddelenia v školskom klube s účinnosťou od 1. 9.
2020.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 6/4
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 52/2020:
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet detí, ktoré majú záujem navštevovať školský klub,
obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie štvrtého oddelenia v školskom klube
s účinnosťou od 1. 9. 2020.

6/ VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu
Zápis z rokovania:
Zriadenie nového oddelenia v školskom klube bude predstavovať zvýšené náklady na nové
pracovné miesto. V tejto súvislosti obecný úrad navrhuje zvýšiť príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť ŠK z 8 EUR mesačne na 10 EUR mesačne na žiaka. Zmenu
poplatku je potrebné zrealizovať prijatím VZN. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli
7. 8. 2020, do dnešného dňa k nemu neboli doručené žiadne pripomienky.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 2/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 6/6
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 53/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 2/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu.

7/

Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Čamborová

Zápis z rokovania:
Uznesením 9/2017 zo dňa obecné zastupiteľstvo 22. 2. 2017 schválilo odpredaj časti pozemku
reg. E KN 417/1 s rozlohou 20 m2 p. Anne Čamborovej, pričom cena mala byť stanovená na
základe znaleckého posudku. Pani Čamborová doručila na obecný úrad znalecký posudok,
vypracovaný Ing. Františkom Drobným.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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 predaj pozemkov
parciel registra „C“ a to: parc.č. 539/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, parc.č.
539/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 a parc.č. 539/14 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 13 m2, ktoré boli Geometrickým plánom č. 6/2016 vyhotoveným
geodetom Ing. Petrom Bacigálom dňa 22.04.2016, ktorý bol úradne overený Ing. Ľudmilou
Rábarovou, Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor dňa 04.05.2016 pod č. 636/2016
odčlenené od parcely registra „E“ ostatná plocha o výmere 13 241 m2 zapísanej na LV č.
1400 nachádzajúcej sa v obci Hrnčiarovce nad Parnou, k.ú. Hrnčiarovce z dôvodu, že uvedené
parcely sú pozemky pod stavbou a priľahlé pozemky k stavbe vo vlastníctve žiadateľky.
Cena za parc.č. 539/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, parc.č. 539/12 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1 m2 a parc.č. 539/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13
m2 bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 49/2020 zo dňa 30.06.2020 znalca Ing.
Františka Drobného vo výške 160,00 €.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 6/6
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 54/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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 predaj
pozemkov parciel registra „C“ a to: parc.č. 539/11 zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 6 m2, parc.č. 539/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 a parc.č.
539/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, ktoré boli Geometrickým plánom
č. 6/2016 vyhotoveným geodetom Ing. Petrom Bacigálom dňa 22.04.2016, ktorý bol
úradne overený Ing. Ľudmilou Rábarovou, Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor

dňa 04.05.2016 pod č. 636/2016 odčlenené od parcely registra „E“ ostatná plocha o
výmere 13 241 m2 zapísanej na LV č. 1400 nachádzajúcej sa v obci Hrnčiarovce nad
Parnou, k.ú. Hrnčiarovce z dôvodu, že uvedené parcely sú pozemky pod stavbou a
priľahlé pozemky k stavbe vo vlastníctve žiadateľky.
Cena za parc.č. 539/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, parc.č. 539/12
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 a parc.č. 539/14 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 13 m2 bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 49/2020 zo
dňa 30.06.2020 znalca Ing. Františka Drobného vo výške 160,00.

8/

Darovacia zmluva – vodovod IBV JUH

Ing. Peter Horváth prejavil záujem darovať obci ďalšiu z inžinierskych stavieb budovaných
v lokalite IBV Juh, konkrétne SO 01 Vodovod a prípojky. V tejto súvislosti požiadal
o schválenie o darovacej zmluvy, s návrhom ktorej sa poslanci vopred oboznámili. Do zmluvy
boli následne zapracované pripomienky obecného právnika Dr. Haršányho. Súčasťou zmluvy
je aj kolaudačné rozhodnutie na danú stavbu, preberací protokol o odovzdaní a prevzatí
verejnej práce zhotoviteľom stavby, doklad o tlakovej skúške a porealizačné zameranie.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Darovaciu zmluvu medzi darcom Ing. Petrom Horváthom
a Obcou Hrnčiarovce nad Parnou, ktorou darca ako výlučný vlastník vybudovaného
stavebného objektu SO 01 Vodovod a prípojky, ktorý sa nachádza na pozemkoch p.č. 1419/51 reg.E KN 2045/1 reg C KN, 805/5 reg.E KN, 2056/25reg. C KN, 2056/9 reg.C KN,
1436/1 C KN, 1-423/11 reg. E KN, 1-455/5 reg. E KN v k.ú. Hrnčiarovce daruje túto stavbu
Obci Hrnčiarovce nad Parnou a Obec Hrnčiarovce nad Parnou preberá túto stavbu do svojho
vlastníctva.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 6/6
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 55/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Darovaciu zmluvu medzi darcom Ing. Petrom
Horváthom a Obcou Hrnčiarovce nad Parnou, ktorou darca ako výlučný vlastník
vybudovaného stavebného objektu SO 01 Vodovod a prípojky, ktorý sa nachádza na
pozemkoch p.č. 1-419/51 reg.E KN 2045/1 reg C KN, 805/5 reg.E KN, 2056/25reg. C
KN, 2056/9 reg.C KN, 1436/1 C KN, 1-423/11 reg. E KN, 1-455/5 reg. E KN v k.ú.
Hrnčiarovce daruje túto stavbu Obci Hrnčiarovce nad Parnou a Obec Hrnčiarovce nad
Parnou preberá túto stavbu do svojho vlastníctva.

9/ Schválenie žiadosti o prenájom bytu (p. Hegyeshalmiová)

Zápis z rokovania:
Na obecný úrad bola doručená žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy p. Ľubice
Hegyeshalmiovej v bytovke na Mlynárskej ulici č. 18. Obecný úrad konštatuje, že žiadateľka
spĺňa podmienky v zmysle zákona č. 443/2010 a VZN 1/2015 a odporúča predlženie
nájomnej zmluvy.
Návrh uznesenia (predkladá M. Kopecká)::
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na byt AI/1 v bytovke na
Mlynárskej 18 Ľubici Hegyeshalmiovej s dobou nájmu od 9. 10. 2020 do 8. 10. 2021, a to za
nezmenených podmienok.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 6/4
Hlasovanie: Za: 6 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 56/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na byt AI/1 v bytovke na
Mlynárskej 18 Ľubici Hegyeshalmiovej s dobou nájmu od 9. 10. 2020 do 8. 10. 2021, a to
za nezmenených podmienok.

10/ Žiadosť s umiestnením vodovodu a plynovodu na pozemkoch
obce (Supratek)
Spoločnosť Supratek, Coburgova 72, 917 02 Trnava IČO 44 195 940, sa obrátila na obec so
žiadosťou o súhlas s umiestnením objektov ISO 3 – predĺženie verejného STL plynovodu, IS
05 – predĺženie verejného vodovodu na pozemkoch vo vlastníctve obce.
Návrh uznesenia: (M. Kopecká)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie objektov ISO 3 – predĺženie verejného STL
plynovodu, IS 05 – predĺženie verejného vodovodu stavebníka Supratek, Coburgova 72, 917
02 Trnava IČO 44 195 940 na pozemkoch vo vlastníctve obce, a to na parcelách v
katastrálnom území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce nad Parnou, okres Trnava, konkrétne
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Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad uzatvorením zmluvy o vecnom bremene
s firmou Supratek, Coburgova 72, 917 02 Trnava IČO 44 195 940. Vecné bremená sa
zriaďujú na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu vo výške 500 EUR za objekt ISO 3 –
predĺženie verejného STL plynovodu a 500 EUR za objekt IS 05 – predĺženie verejného
vodovodu. Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti - Obec
Hrnčiarovce nad Parnou strpieť
a)

zriadenie a uloženie verejného STL plynovodu a verejného vodovodu;

b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy plynovodu a vodovodu a ich odstránenie.

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie zmeny návrhu uznesenia: 6/6
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie 57/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie objektov ISO 3 – predĺženie verejného
STL plynovodu, IS 05 – predĺženie verejného vodovodu stavebníka Supratek,
Coburgova 72, 917 02 Trnava IČO 44 195 940 na pozemkoch vo vlastníctve obce, a to na
parcelách v katastrálnom území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce nad Parnou, okres
Trnava, konkrétne
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Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad uzatvorením zmluvy o vecnom bremene
s firmou Supratek, Coburgova 72, 917 02 Trnava IČO 44 195 940. Vecné bremená sa
zriaďujú na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu vo výške 500 EUR za objekt ISO
3 – predĺženie verejného STL plynovodu a 500 EUR za objekt IS 05 – predĺženie

verejného vodovodu. Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti
- Obec Hrnčiarovce nad Parnou strpieť
a)

zriadenie a uloženie verejného STL plynovodu a verejného vodovodu;

b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plynovodu a vodovodu a ich odstránenie.

11/ Informácia o realizovaných projektoch
Zastupujúca starostka obce informovala poslancov, že prebehla v rámci projektu vybavenia
zberného dvora bolo dodané technologické vybavenie: traktor KUBOTA, nosič kontajnerov,
čelný nakladač s dvoma lyžicami a drvič konárov. Dodaných bolo 8 kontajnerov – 4 otvorené
a 4 uzatvárateľné. Prebehla kontrola zo strany ministerstva životného prostredia, ktorá bola
bez kontrolných zistení. Obec dostala prisľúbenú dotáciu, z ktorej boli stroje uhradené.
Spracovaná bola monitorovacia správa a záverečné zúčtovanie, posledným krokom bude
finálna analytická kontrola projektu z strany ministerstva.
Ing. Fraňová prerokovala navrhované zmeny dopravného značenia obce s dopravným
inšpektorátom, niektoré z navrhovaných zmien boli už v rámci predbežných rokovaní
zamietnuté, Ing. Fraňová upraví na pasporte dopravného značenia našu žiadosť tak, aby bola
na dopravnom inšpektoráte priechodná. Na obec bola doručená žiadosť p. Petráša a p. Marku
z Hrnčiarskej ulice o doplnenie dodatkovej tabule k Zákazu státia, ktorá by vybraným
rezidentom povolila státie na tejto ulici, nakoľko pred domom nemajú žiadne verejné
priestranstvo, kde by mohli parkovať. Starostka prekonzultuje možnosť doplnenia dodatkovej
tabule z dopravným inšpektorátom v rámci komplexného riešenia zmien dopravného
značenia. Prebehli aj opätovné rokovania o Mostovej a Mlynárskej ulici, stále sa riešia
potenciálne problémy s odvodnením, Ing. Fraňová bude žiadať výnimku na zúženie chodníka
v prospech optimálnych technických riešení.
V rámci kompenzačných opatrení ZŠ s MŠ získala finančný príspevok vo výške 33 553,87
EUR na podporu udržania zamestnanosti v materských školách, takže napriek kráteniu
príspevkov z podielových daní rozpočet školy zrejme zostane v rozsahu, ako bol naplánovaný
na rok 2020 a prevádzka MŠ a školskej jedálne nebude nijako obmedzená. Starostka obce
ocenila spoluprácu riaditeľa školy pri predkladaní žiadostí o podporu a celkovom
manažmente školy počas krízového režimu.

12/ Diskusia poslancov
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od p. Bleho o otvorenie zberného dvora aj
v dopoludňajších hodinách v pracovných dňoch, , nakoľko zamestnáva ľudí vo svojej záhrade
v pracovné dni doobeda a podľa nej tráva a burina vo vreciach hnije už na druhý deň, čo
poškodzuje prostredie. Starostka obce uviedla, že pokosená tráva patrí do kompostéra, nie na
zberný dvor a skonštatovala, že doteraz nikto iný požiadavku na rozšírenie otváracích hodín
nevzniesol, naopak – stáva sa, že napr. v sobotu popoludní na zberný dvor nikto nepríde.
Vyzvala poslancov na diskusiu k tomuto bodu. Poslanci sa zatiaľ taktiež nestretli
s požiadavkou na rozšírenie otváracích hodín, ich rozsah považujú za dostatočný, poslanec

Haršány poznamenal, že ani v Trnave nie sú zberné dvory otvorené dopoludnia. E. Kátlovská
vyslovila požiadavku na doplnenie lampy verejného osvetlenia v spodnej časti Farskej ulice,
obdobnú požiadavku dostala zastupujúca starostka od obyvateľa Kostolnej ulice, kde je
vhodné doplnenie lampy pred vjazdom do školského dvora. Poslanci osadenie lámp
odsúhlasili. Do diskusie sa prihlásili p. Drmolková a p. Bartošová z lokality za mlynom, kde
majú pretrvávajúci problém s p. Novákom, ktorého zvieratá (sliepky, kozy, mangalice) vo
veľkom počte vnikajú na ich súkromné pozemky a devastujú ich záhrady, sťažujú si na
zápach z pomyjí a agresívne správanie suseda. Zastupujúca starostka uviedla, že prípad bol
opakovane riešený veterinárnou správou, ktorá má ako jediná kompetenciu zvieratá zhabať,
bola tam poriadková komisia, policajti opakovane udelili pokuty, ona viackrát hovorila s p.
Novákom aj riaditeľom veterinárnej správy – bezúspešne, ako jediné riešenie vidí žalobu na
občiansky súd. P. Bartošová a p. Drmolková upozornili tiež na kumuláciu odpadu a nelegálne
výruby drevín v brehovom poraste potoka, kde žije p. Vavrinec v pivničnom priestore –
obecný úrad situáciu preverí.
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RNDr. Monika Kopecká, PhD.
zastupujúca starostka

