Zápisnica
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce
nad Parnou, konaného dňa 21.10. 2021

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

Prenájom časti pozemkov na parcelách č. 1209/1 1208/1 ( športový areál školského
ihriska ) občianskemu združeniu Rodičovskému združeniu pri základnej škole
s Materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou

2/

Upresnenie rozsahu prác pri renovácií farského kostola a okolia kríža.

3/

Rôzne

Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti:0 zdržal sa: 0 . Program zasadnutia bol schválený.
Za zapisovateľku bola určená M. Gajdošíková, za overovateľov starosta určil J.Babicovú a Š.
Hrašnu

1/
Prenájom časti pozemkov na parcelách č. 1209/1 1208/1 ( športový areál
školského ihriska ) občianskemu združeniu Rodičovskému združeniu pri základnej
škole s Materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou
Zápis z rokovania:
Zápis z rokovania: OZ na svojom zasadnutí dňa 6.10.2021 schválilo uznesením č. 31/2021
podľa zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, § 9a odsek 9 písmeno c). zámer bezodplatne
prenajať majetok časť parciel CKN č.1209/1 a 1208/1 spolu o výmere 691 m2 a to časť A pre
umiestnenie workoutovej zostavy + stroje (295 m2), časť B pre umiestnenie opičie dráhy,
lavičky, koše (200 m2) a časti C pre výsadbu zelene (196 m2) občianskemu združeniu
Rodičovskému združeniu pri Základnej škole s Materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou.

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje podľa zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, § 9a odsek 9 písmeno c).
z dôvodu osobitného zreteľa výpožičku nehnuteľností časti parciel CKN č. 1209/1 a 1208/1 v
rozsahu podľa priloženého nákresu spolu o výmere 691 m2 a to časť A pre umiestnenie
workoutovej zostavy + stroje (295 m2), časť B pre umiestnenie opičej dráhy, lavičky, koše
(200 m2) a časti C pre výsadbu zelene (196 m2) občianskemu združeniu Rodičovskému
združeniu pri základnej škole s Materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou na dobu 6 rokov,
s tým, že v prípade ak žiadateľovi nebude priznaná dotácia na podporu regionálneho rozvoja
pre subjekty územnej spolupráce na rok 2021, v rámci ktorej je projekt predložený má obec
možnosť zmluvu o výpožičke jednostranne vypovedať s výpovednou dobou 1 deň.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Občianske združenie podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu
regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2021, vo výške 21 000,- EUR.
Uvedená žiadosť o dotáciu bola predbežne schválená. Projekt je zameraný na revitalizáciu
areálu školského ihriska, ktorá pozostáva z inštalácie workoutového ihriska a cvičiacich
strojov, osadenia mobiliáru a výsadbu zelene a sadových úprav. Nakoľko k čerpaniu dotácie
je nutné preukázať vzťah žiadateľa k pozemku, je nutné formou výpožičky upraviť užívacie
práva žiadateľa a vlastníka pozemku. Keďže areál je voľne prístupný inštalované zariadenia
budú slúžiť okrem žiakov základnej a materskej školy aj individuálnym potrebám občanov
obce.

Poslankyňa M.Kopecká sa pýtala na nájomnú zmluvu, ktorú poslanci nedostali v materiáloch
k zastupiteľstvu, starosta ju následne poslancom priniesol k nahliadnutiu a spoločne aj so
zástupcami o.z. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou si
odkomunikovali a dohodli detaily zmluvy, B.Ďurkovičová povedala, že v meste sa pri
takýchto zmluvách schvaľuje prenájom, alebo výpožičku, nepoužíva sa, že sa schvaľuje
zmluva, M.Kopecká povedala, že v uznesení sa hovorí o zmluve, Š.Hrašna poznamenal, že
poslanci dostali na zastupiteľstvo neskoro pozvánku, bez podkladov, posunulo sa
minulotýždňové zastupiteľstvo o týždeň kvôli tejto dôležitej zmluve, aby mohla byť
schválená a dostali pozvánku neskoro a bez materiálov k zastupiteľstvu. Poslanci si spoločne
pozerali aj nový nákres ihriska, ktorý je súčasťou zmluvy, dohodli zmeny v detailoch zmluvy
ako napr. odovzdanie po 5 rokoch, schváliť namiesto slova zmluva dať slovo výpožička.
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.34/2021
OZ schvaľuje podľa zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, § 9a odsek 9 písmeno c).
z dôvodu osobitného zreteľa výpožičku nehnuteľnosti časti parciel CKN č. 1209/1
a 1208/1 v rozsahu podľa priloženého nákresu spolu o výmere 691 m2 a to časť A pre
umiestnenie workoutovej zostavy + stroje (295 m2), časť B pre umiestnenie opičie
dráhy, lavičky, koše (200 m2) a časti C pre výsadbu zelene (196 m2) občianskemu
združeniu Rodičovskému združeniu pri základnej škole s Materskou školou
Hrnčiarovce nad Parnou na dobu 6 rokov, s tým, že v prípade ak žiadateľovi nebude
priznaná dotácia na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na
rok 2021, v rámci ktorej je projekt predložený má obec možnosť zmluvu o výpožičke
jednostranne vypovedať s výpovednou dobou 1 deň.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Občianske združenie podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na
podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2021, vo výške
21 000,- EUR. Uvedená žiadosť o dotáciu bola predbežne schválená. Projekt je
zameraný na revitalizáciu areálu školského ihriska, ktorá pozostáva z inštalácie
workoutového ihriska a cvičiacich strojov, osadenia mobiliáru a výsadbu zelene
a sadových úprav. Nakoľko k čerpaniu dotácie je nutné preukázať vzťah žiadateľa
k pozemku, je nutné formou výpožičky upraviť užívacie práva žiadateľa a vlastníka
pozemku. Keďže areál je voľne prístupný inštalované zariadenia budú slúžiť okrem
žiakov základnej a materskej školy aj individuálnym potrebám občanov obce.

2/

Upresnenie rozsahu prác pri renovácií kostola a okolia kríža.

Zápis z rokovania:
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.10.2021 schválilo uznesením č. 33/2021
zámer osadenia nového kríža na parcele reg.E č.417/101 a vydláždenia priľahlého priestoru
pri kostole. Na sprístupnenie uvedeného priestoru by bolo potrebné ešte preložiť jestvujúce
oplotenie a toto presunúť za nový kríž. Preložením časti oplotenia by bol aj naďalej uzavretý
objekt cintorína ako aj priestor pri kostole. M.Škorec dal poslancom k dispozícii novú
aktuálnu vizualizáciu úpravy okolia kríža, načo M.Kopecká pripomenula, že aj napriek tomu
že pán architekt mal inú predstavu, tak nový návrh VZN, ktorý poslanci dostali, legislatívne
potvrdzuje a Prevádzkový poriadok cintorína hovorí o tom, že cintorín pri exhumácii musí
byť uzavretý kvôli verejnosti. Š.Hrašna sa opýtal na to či je to celé robené z dotácie,
M.Škorec mu odpovedal, že 5 250.-€ dostal dotáciu a všetky práce sa vmestia do dotácie a čo
sa dá tak si robíme sami, pričom samotný kríž si mení farský úrad. Š.Hrašna poznamenal, že
takto je to dobre, len škoda, že sa takto nepostupujeme vždy, ale opačne a pán farár je potom

jednostranne informovaný a má rôzne pohľady na niektorých ľudí, ako sa robí starostovi zle,
pričom je tu pricipiálny problém, že si tu pán starosta niečo zmyslí a spraví, ale malo by to
byť tak, že veci sa prediskutujú, odsúhlasia, alebo sa vyberú varianty, napr. výber lavičiek,
pripomenul, že čokoľvek ide starosta robiť s obecným majetkom, je treba si to dať odsúhlasiť
obecným zastupiteľstvom, starosta nie je zemepán ani vlastník obce, M.Škorec takéto
oslovenia odmieta a potvrdil , že takýto návrh vizualizácie okolia kríža dal na minulom
zastupiteľstve aj Š.Hrašna, lavičky v rámci dotácie boli navrhnuté typovo iba jeden druh,
bolo treba rýchlo zareagovať. Š.Hrašna poznamenal, že je treba robiť aj investičné veci, ktoré
sú schválené v rozpočte obce, ako sú chodník na Mostovej a Mlynárskej, Vinohradníckej.

Informácia pre poslancov (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prácach preloženia oplotenia okolo
nového kríža na parcele reg.E č.417/101 a práce týkajúce sa úprav pozemku pri novom kríži a
kostole .

3/ Rôzne
Zápis z rokovania:
M.Škorec informoval o začatí reklamačného konania s fi. UNISTAV na odstránenie závad na
Dome smútku . V rámci reklamácie sa opravuje malá strecha nad WC, keramický obklad
vonkajšej steny, sanácia vnútornej omietky vo WC, oprava bleskozvodu, oprava svietidiel, (
touto uznanou reklamáciou boli ušetrené vyčlenené prostriedky 3000.-Eur z rozpočtu
).Umiestnenie tabúľ na Cintoríne ( mapa hrobových miest a menoslov zomrelých dodané
budú v najkratšom čase ) . Informácia o reklamácií strechy na kultúrnom dome – bolo zistené
množstvo vody pod strešnou fóliou, chýbajúca lišta fasády, úprava bleskozvodu a utesnenie
otvorov. Následne sa identifikovali konštrukčné chyby. Dodávateľ stavby firmy CS bez
výhrady akceptovala uvedenú reklamáciu a veľmi rýchlo začala s realizáciou opravy. ( oprava
bola už zrealizovaná).Informácia úspešne sa podarilo vyjednať v rámci reklamácie opravu
hasičského čerpadla vo firme Auto Impex Trnava ( toto už sa nachádza na našej požiarnej
zbrojnici ) prednedávnom bola v uvedenej firme úspešná reklamácia hasičského vozidla .
Informácia v rámci reklamácie prebehne aj realizácia náhradnej výsadby novej zelene
v oddychovej zóne pri potoku. Bola spracovaná projektová dokumentácia a podaná žiadosť
o povolenie stavby chodník na ul.Vinohradníckej, so začiatkom realizácie od novembra sa
táto stavba má uskutočniť, spracováva sa dokumentácia na ul.Alejová, P.Marko sa opýtal na
konečný návrh ul. Alejová, M.Škorec odpovedal, že keď bude predfinálny návrh zistí a
v priebehu nasledujúceho dňa dá poslancom vedieť, P.Haršány povedal, že by bolo dobré
poslať výkres elektronicky, prípadne ho dať na stránku obce. Následne poslanci medzi sebou
preberali dokumentáciu výstavby chodníka na Mostovej a Mlynárskej ulici, M.Škorec
informoval, že teraz je podané na stavebné konanie, spomenul schválenú cyklotrasu na
Mlynárskej ulici, kde by bol v budúcnosti problém a nevyšla by tam šírka cesty a chodníka,
načo Š.Hrašna povedal, že projektantka musí vychádzať z ÚP obce, ktorý sa mal rešpektovať.
Pozreli si spoločne na ÚP kadiaľ vedie cesta, chodník a trasa cyklotrasy na Mlynárskej ulici,

Mostovej a na Východnej ulici, kde sa pokračuje smerom do Zelenča. Š.Hrašna poznamenal,
že ak by bol problém pri stavebnom povolení, tým, že sú tam vyznačené dve cyklotrasy, tak
navrhuje nechať jednu, tú, ktorá je za potokom a čo sa týka budovania lávky, môžu sa
poslanci dnes dohodnúť a starosta zrealizuje zmenu územného plánu, načo poslanci namietli,
že dnes sa táto pripomienka prejednávať nebude. M.Škorec poznamenal, že cyklotrasa bola
zapracovaná do ÚP v roku 2018 s pokračovaním na Východnú ulicu, kde bolo vydané
stavebné povolenie, kde sa táto cyklotrasa neuvádza, vybudovala sa tam už komunikácia
s chodníkom a je potrebné zistiť, či v zelenom páse vyjde na cyklochodník 2,5 m. V tomto
prípade navrhol Š. Hrašna cyklotrasu presunúť na výstavbu V1-4 povedľa potoka . V ďalšej
komunikácii si poslanci P.Marko, P.Haršány odkomunikovali projekt chodníka na Mostovej
a prepojenie Alejovej ulice, parametre chodníka a cesty, tak isto aj na Mlynárskej ulici.
M.Kopecká hovorila o riešení cyklotrasy zo strany VÚC v roku 2019, ktorá mala byť
investorom cyklotrás, tam sa neuvažovalo, že obec bude investorom a takéto kolízne body
v rámci územného konania by mala vyriešiť VÚC a hľadať náhradné riešenia, to že s tým
VÚC stojí neznamená, že nejdeme budovať Východnú ulicu a že si nemôžeme budovať
chodník. Nasledovala komunikácia medzi poslancami o dvoch vetvách cyklotrás v obci.
Následne M.Škorec prečítal žiadosť, ktorá bola na obecný úrad doručená od p.Tomašoviča ,
Sv.Martina 89, o náhradu škody, ktorá mu vznikla pri búraní susedného, poslanci sa dohodli
na sume náhrady škody vo výške 700.- €.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náhradu škody, ktorá vznikla pri búracích prácach na
susednej nehnuteľnosti vo vlastníctve obce p. Tomašovičovi Milanovi na rodinnom dome na
ul.Sv.Martina 89 v obci Hrnčiarovce n/P, vo výške 700.-€.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 35/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náhradu škody, ktorá vznikla pri búracích prácach na
susednej nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, p. Tomašovičovi Milanovi, na rodinnom
dome na ulici Sv.Martina č.89, v obci Hrnčiarovce n/P, vo výške 700.-€.

J.Babicová sa pýtala na vyčistenie koryta potoka, ktorý je plný nečistôt (palacha), M.Škorec
jej povedal, že Povodie Váhu to má nahlásené, Š.Hrašna sa pýtal na orez halúz pri lampe pri
potoku na moste, M.Škorec odpovedal, že po dokončení rozpracovaných prác sa na to
pozrieme , Š.Hrašna opäť navrhol kúpiť 3 solárne lampy a dať ich na chodník medzi

Hrnčiarovcami a bývalým Skloplastom, nakoľko chodník je neosvetlený, M.Škorec mu
odpovedal, že pokiaľ je to vedľa cesty a je treba vypracovať projektovú dokumentáciu, musí
sa na to informovať, M.Kopecká povedala, že projektová dokumentácia, ale na elektrické
osvetlenie tam bola robená, Š.Hrašna pripomenul nebezpečný prechod smerom k väznici,
ktorý je neosvetlený. P.Marko sa opýtal čo sa bude robiť s neprispôsobivými občanmi v našej
obci, M.Škorec oznámi, že boli odstránené lavičky, častokrát dotyčných upozorňuje, ale
pokiaľ pred obchodom iba stoja a pijú, nerobia žiadne priestupky a nedopúšťajú sa žiadneho
trestného činu, poprosil majiteľku obchodu s potravinami p.Babicovú, aby ich vyzvala, že ak
sa takýmto spôsobom správajú, tak im nepredá alkohol, načo sa J.Babicová vyjadrila , že ak
im nepredá alkohol ona, kúpi si ho v inej predajni. M.Škorec citoval zákon 219/1996 , §2
Obmedzujúce opatrenia, bod.č.1-zakazuje sa : a) 2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
bod č..4) Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho
územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj,
podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v
predajniach potravín. M.Škorec vie o probléme s neprispôsobivými občanmi, aj to, že
prespávajú pred KD, a vyzval , aby poslanci navrhli nejaké riešenie, čo s takými ľuďmi.
P.Marko sa pýtal, na to, že obec je povinná sa postarať o takýchto ľudí, ktorí sú nahlásení na
obci a čo sa s nimi plánuje robiť na zimu, M.Škorec odpovedal, že povinnosť obce tam nie je
žiadna, lebo my ako obec pre nich nemáme žiadnu ubytovňu. P.Marko sa pýtal ako
postupujeme v športovej hale, M.Škorec mu odpovedal, že bol zverejnený návrh VZN aj
s cenníkom a do 15 dní by sme urobili mimoriadne zastupiteľstvo, vychádza to na 5.11.2021,
bude schvaľované aj VZN na Zmenu štatútu obce a aj na Pohrebisko. M.Kopecká spomenula
cenník cintorínskych služieb pri VZN pohrebiska, ktorý nemáme, M.Škorec odpovedal, že
k tomu si dáme predrokovanie pre budúcim zastupiteľstvom. Zo strany obyvateľov obce sa
pýtali, kedy sa dá hrať v hale a koho treba kontaktovať, M.Škorec odpovedal, že tam bude
pracovník s tým, že keď sa 5.11.2021 chváli prevádzkový poriadok vo VZN a cenník, tak
potom by sa to mohlo prevádzkovať. Ďalej sa pýtali, či sa nedá online nahrávať
zastupiteľstvo, čo sa týka zvukového záznamu, tak do 2 dní je povinnosť ho zverejniť na
stránke obce, Š.Hrašna povedal, že je v poriadku ak by sa to online prehrávalo, ale všetky
zastupiteľstvá sú verejné a ľudia majú kedykoľvek možnosť sem prísť. B.Ďurkovičová
oznámila, že do 48 hodím bolo treba zverejniť pri prechodných ustanoveniach súvisiacich
s krízovou situáciou spôsobenou Coronou, keď sa ľudia nemohli schádzať, §30f prechodné
ustanovenia, M.Kopecká poznamenala, že verejnosť nikdy nebola u nás vylúčená pri
zastupiteľstvách. Š.Hrašna navrhol zverejňovať audiozáznam, M.Škorec povedal, že preverí
technické možnosti, či sa to na stránke dá zverejniť. Z radu obyvateľov obce prišla
pripomienka od občana, že pravdepodobne nejakým nedorozumením nebolo včas oznámené
zrušenie plánovaného zastupiteľstva, ktoré malo byť minulý týždeň a pripomenul, že poslanci
nedostávajú včas zmluvy a podklady k zastupiteľstvu, toto oznámenie o zastupiteľstve bolo
oznámené včera, zákon hovorí o min. 3 dňoch, M.Kopecká povedala, že toto dnešné
zastupiteľstvo malo byť ako riadne a nie ako mimoriadne, tak ako sa pôvodne dohodlo, ale
keďže toto zastupiteľstvo bolo zvolané ako mimoriadne zastupiteľstvo, tak starosta nič
neporušil, pravdou je, že poslanci sa naposledy dohodli na tom, že minulotýždňové
posunieme o týždeň a toto malo byť ako riadne oznámené pred týždňom s plnými bodmi
rokovania. P.Marko sa opýtal, prečo dostali pozvánku tak neskoro, deň pred zastupiteľstvom,

keď sme vedeli, že dnes bude zastupiteľstvo, M.Škorec odpovedal, že nebol porušený zákon,
načo mu poslanci odpovedali že bol, pretože riadne zastupiteľstvo vypadlo, M.Škorec
odpovedal, že starosta má za povinnosť zvolať za rok 4 obecné zastupiteľstvá, minimálne raz
za tri mesiace, ak sa nezverejnilo zrušenie, stala sa chyba a v budúcnosti sa takáto chyba
nestane. P.Marko sa pýtal, ako sa presne volá eurodotačný projekt na opravu športovej haly,
kvôli ktorému ju neprenajímame, chcel už pri minulom zastupiteľstve, aby mu starosta ten
projekt priniesol, M.Škorec odpovedal, že mu to pošle. P.Marko , Š.Hrašna a M.Škorec ďalej
hovorili o otváracích hodinách a prenájme športovej haly. Všetky detaily si musia dohodnúť
na pracovnej porade, kde sa budú zaoberať Návrhom VZN o športovej hale. P.Marko
povedal, že VZN by malo byť na úradnej tabuli už keď je prejednané a dohodnuté, súhlasila
s ním aj M.Kopecká, B.Ďurkovičová povedala, že nevyplýva zo zákona povinnosť prerokovať
návrh VZN v zastupiteľstve, ani z rokovacieho poriadku obce, ale vidí v tom snahu starostu,
aby bežala doba 15 dní a aby to čo najskôr fungovalo. P.Marko vyslovil námietku, lebo sa vie,
že Dobišoví odišli ešte v lete a je október a hala ešte stále nefunguje, M.Škorec odpovedal, že
odišli k 1.8.2021, potom tam bola lehota na prebratie dráhy, ktorú tam mali, potom sme to
dostali do majetku, stále sa okolo toho chodí. P.Haršány a T.Račková hovorili o výpočtoch
okolo opláštenia a strechy a o energetickej náročnosti.

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:

34/2021

35/2021

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Monika Gajdošíková

Zápisnicu overili:
J.Babicová

Š.Hrašna

Mgr. Marcel Škorec

