Zápisnica
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce
nad Parnou, konaného dňa 26.5. 2021

Počet prítomných poslancov: 8 (J. Babicová, P. Haršány, Š. Hrašna, E. Kátlovská, M.
Kopecká, P. Marko , T. Račková, V. Kochajda, M.Moncman ). Prítomná bola aj hlavná
kontrolórka B. Ďurkovičová.
Starosta obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta predniesol program zasadnutia tak, ako bol zverejnený na stránke obce a zároveň
program doplnil o bod č.3 Žiadosť o zmenu zastavovacej štúdie IBV Juh. J. Babicová navrhla
zaradiť do ďalšieho bodu, alebo do diskusie programu riešenie stravovania dôchodcov.
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti:0 zdržal sa: 0. Program zasadnutia bol schválený.
Za zapisovateľku bola určená M. Gajdošíková, za overovateľov starosta určil P.Marko,
P.Haršány,
-poslanec Š.Hrašna prišiel o 18:10 hod
Program rokovania po zmene :
1/

Schválenie návrhu uznesenia na voľbu kontrolóra obce

2/

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. A1/1-1 na ul. Mlynárska
č.6982/18

3/

Žiadosť o zmenu v zastavovacej štúdii IBV Juh

4/

Rôzne

1/

Schválenie návrhu uznesenia na voľbu kontrolóra obce

Zápis z rokovania:
Starosta obce informoval , že v zmysle § 18a odst. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, je potrebné určiť predpoklady na výkon funkcie
hlavného kontrolóra obce, nakoľko k 31.3.2021 skočilo funkčné obdobie súčasnej kontrolórky
obce, ktoré bolo predĺžené do ukončením núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený uznesením
vlády SR č. 587 z 30.9.2020 na území SR a jeho uplynutím 14.5.2021.

Z uvedeného dôvodu sa ( Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie

počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak
nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné
zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného
kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený )
Starosta ďalej informoval o skutočnosti, že v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je uvedené potrebné vykonať spôsobom
v mieste obvyklým najmenej 40 dní ( 22.6.2021 ) pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba
vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra t.j.do
13.7.2021.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí v zmysle § 18a ods. (2) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí odovzdať svoju písomnú
prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade.

S predmetným materiálom sa mali možnosť poslanci oboznámiť zo zaslaného materiálu ešte
pred rokovaním, preto starosta obce oslovil poslancov, či navrhujú doplniť predmetný
materiál.
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou
I.

VYHLASUJE

V zmysle § 18 a, ods. 2, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Voľba sa uskutoční dňa 7.7.2021 o 18.00 hod. ( streda )v kultúrnom dome v
Hrnčiarovciach nad Parnou.
II.
URČUJE
1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného
kontrolóra:
a/ Kvalifikačné predpoklady - ukončené úplné stredné vzdelanie
b/ Iné predpoklady podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov:
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
2. Náležitosti písomnej prihlášky:
- osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1.meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene
mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2.dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby
narodenej v cudzine aj štát narodenia,

3.štátne občianstvo,
4.pohlavie,
5.meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
-

-

úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
(podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie)
profesijný životopis
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona
č.122/21013 Z. z. o ochrane osobných údajov .
koncepciu činnosti hlavného kontrolóra

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej
„ VOĽBA KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ zašlú na adresu: Obecný úrad Hrnčiarovce nad
Parnou, Farská 37, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, alebo osobne doručia do podateľne
Obecného úradu Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou a to
najneskôr do 22.6.2021 do 14.00 hod. (28dní). Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej
prihlášky na obecný úrad.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň
nástupu do
práce, týmto dňom je 8.7. 2021.
4.
Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 10 hodín týždenne.
5. Hlavný kontrolór vzhľadom ku skrátenému úväzku smie podnikať, alebo vykonávať
inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
3.

III.

SCHVAĽUJE

a) Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: voľba sa vykoná tajným hlasovaním
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou takto:
1.
na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré vydá poslancom komisia
zvolená zastupiteľstvom (ďalej len volebná komisia“) pri vstupe do priestoru určeného
na tajné hlasovanie,
2.
volebná komisia dozerá na celý priebeh tajného hlasovania, spočítava hlasy a
vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania,
3.
hlasovací lístok pre voľby hlavného kontrolóra bude opečiatkovaný pečiatkou Obce
Hrnčiarovce nad Parnou a kandidáti, ktorí splnia podmienky na účasť na voľbe, budú
uvedení v abecednom poradí,
4.
po predstavení kandidátov a ich vyjadrení, že súhlasia s kandidatúrou, môžu
predstaviť svoju koncepciu,

5.
následne predseda volebnej komisie vyzve k voľbe hlavného kontrolóra, poslanci
jednotlivo vstúpia do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka,
6.
na hlasovacom lístku môže poslanec zakrúžkovať poradové číslo iba jedného
kandidáta,
7.
poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho
lístka vloží hlasovací lístok do volebnej schránky,
8.
poslancovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, volebná komisia hlasovanie
neumožní,
9.
neplatný bude hlasovací lístok, ktorý nebude na predpísanom tlačive, alebo
poslanec neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil
zakrúžkovaním viac kandidátov,
10.
poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, ak sú z neho
zrejmé všetky potrebné údaje,
11.
na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada,
12.
v sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo neplatnosti hlasovacieho lístka
volebná komisia,
13.
predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí
hlasovali za jednotlivých kandidátov, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky,
počet neplatných hlasovacích lístkov a následne vyhlási výsledky tajného hlasovania,
14.
ak pre druhé kolo volieb hlavného kontrolóra nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové
voľby,
15.
zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou zápisnice zo zasadnutia
zastupiteľstva.
b) Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá
písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra.
Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom Hrnčiarovce nad Parnou zaslaná poštou
pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najneskôr do 29.6.2021.
c) Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného
kontrolóra na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad
Parnou v časovom rozsahu maximálne 5 minút a odpovedať na otázky poslancov v rozsahu
maximálne 3 minúty pre jedného poslanca,
d) Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

IV.

ZRIAĎUJE

Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na
posúdenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v
zložení z poslancov:

1. RNDr. Monika Kopecká,PhD.
2. Mgr. Elena Kátlovská
3. Ing. Štefan Hrašna
Komisia otvorí obálky 24.62021 posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá abecedný zoznam kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 25.6.2021, s uvedením nasledovných údajov:
vek, povolanie, prax, najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

V.

UKLADÁ OBECNÉMU ÚRADU

Zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli
obce, na webovom sídle obce a skrátenú formu vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra v
regionálnej tlači /Trnavský hlas/v zákonom stanovenej lehote.

Zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídle:
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou uznesením č.14/2021 zo dňa
26.5.2021 vyhlasuje

v súlade s § 18 a, ods. 2, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HRNČIAROVCE NAD PARNOU
NA DEŇ 7.7.2021 o 18.00 hod.
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad Parnou v kultúrnom dome
v Hrnčiarovciach nad Parnou o 18:00 hod.
Miesto podania prihlášky: Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou
Farská 37
91935 Hrnčiarovce nad Parnou
Termín podania prihlášky: do 22.6.2021 do 14.00 hod
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný
úrad
Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
(podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov, kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie)
profesijný životopis
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona
č. 122/21013 Z. z. o ochrane osobných údajov
koncepciu činnosti hlavného kontrolóra

-

Požadované doklady je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením
„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“
Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného
kontrolóra na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce
nad Parnou v časovom rozsahu maximálne 5 minút a odpovedať na otázky poslancov.
Funkcia hlavného kontrolóra Obce Hrnčiarovce nad Parnou sa vykonáva na pracovný
úväzok 10 hodín týždenne.
Ďalšie informácie: tel. 033/5548397
Skrátená forma do regionálnych novín:
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad
Parnou uznesením č. 14./21 zo dňa 26.5.2021
vyhlasuje
v súlade s § 18 a, ods. 2, Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Obce Hrnčiarovce nad
Parnou www.hrnčiarovce.sk
Miesto podania prihlášky: Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou
Farská 37
91935 Hrnčiarovce nad Parnou
Termín podania prihlášky: do 22.6. 2021 do 14:00 hod.
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad. Požadované doklady je
potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením „Voľba hlavného
kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“
Ďalšie informácie: tel. 033/5548397
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
-

OZ v Hrnčiarovciach nad Parnou na svojom zasadnutí dňa 26. 5. 2021 vyhlasuje
v súlade s § 18 a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Hrnčiarovce nad Parnou na deň
7.7.2021 o 18.00 hod. za podmienok, ako je uvedené v textovej časti. Úplne znenie
uznesenia tvorí prílohu tejto zápisnice.

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 9/5
Hlasovanie: Za: 9 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou na svojom zasadnutí dňa 26. 5.
2021 vyhlasuje v súlade s § 18 a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Hrnčiarovce nad Parnou na
deň 7.7.2021 o 18.00 hod. za podmienok, ako je uvedené v textovej časti. Úplne znenie
uznesenia tvorí prílohu tejto zápisnice.

2/

Pridelenie nájomného bytu č. A1/1-1 na ul. Mlynárskej č. 6982/18

Zápis z rokovania:
Obecnému zastupiteľstvu bol doručený aktualizovaný zoznam žiadateľov na posúdenie
o pridelenie uvoľneného bytu č. A1/1-1 na bytovke na ul. Mlynárskej č. 6982/18 v obci
Hrnčiarovce nad Parnou.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ v Hrnčiarovciach nad Parnou na svojom zasadnutí dňa 26. 5. 2021 schvaľuje pridelenie
jednoizbového nájomného bytu č. . A1/1-1 v bytovke na Mlynárskej č. 6982/18 žiadateľovi
od dátumu podpísania nájomnej zmluvy novým nájomníkom p.Polgárovej a to od 1.6.2021 do
31.5.2022.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 9 , proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 15/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou na svojom zasadnutí dňa 26. 5.
2021 schvaľuje pridelenie jednoizbového nájomného bytu č. . A1/1-1 v bytovke na
Mlynárskej č. 6982/18 žiadateľovi od dátumu podpísania nájomnej zmluvy novým
nájomníkom p. Polgárovej a to od 1.6. 2021 do 31.5.2022

3/ Žiadosť o zmenu v zastavovacej štúdií IBV Juh
A/
Zápis z rokovania:

Na OÚ Hrnčiarovce bola dňa 21.5.2021 doručená žiadosť o odsúhlasenie zmeny zastavovacej
štúdie IBV – JUH Hrnčiarovce nad Parnou pre pozemok parc. č. 2056/14 (vlastník Marek
Kukučka, Zuzana Kukučková).
1) Zmena sa týka zníženia odstupu z 2 metrov na 1 m od hranice pozemku parc. č. 2056/13
(vlastník Roman Herega).
2) a zníženia odstupu z 5 metrov na 3 m od hranice pozemku parc. č. 2056/15 (vlastník Mária
Kožuchová). K žiadosti boli priložené aj súhlasy majiteľov nehnuteľnosti so zmenou zníženia
od hranice pozemku parc. č. 2056/13 a parc. č. 2056/15.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje zmenu v zastavovacej štúdie IBV – JUH Hrnčiarovce nad Parnou pre pozemok
parc. č. 2056/14. Zmena sa týka zníženia odstupu na 1,0 m od hranice pozemku parc. č.
2056/13 a zníženia odstupu na 3,0 m od hranice pozemku parc. č. 2056/15 s podmienkou, že
rodinný dom na parc. č. 2056/14 nebude mať v bočných stenách okná z obytných miestností..
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 9/5
Hlasovanie: Za: 9 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 16/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v zastavovacej štúdie IBV – JUH Hrnčiarovce
nad Parnou pre pozemok parc. č. 2056/14. Zmena sa týka zníženia odstupu na 1,0 m od
hranice pozemku parc. č. 2056/13 a zníženia odstupu na 3,0 m od hranice pozemku parc.
č. 2056/15 s podmienkou, že rodinný dom na parc. č. 2056/14 nebude mať v bočnej stene
okná z obytných miestností.
Zápis z rokovania:
B/
Na OÚ Hrnčiarovce bola dňa 21.5.2021 doručená žiadosť o odsúhlasenie zmeny zastavovacej
štúdie IBV – JUH Hrnčiarovce nad Parnou pre pozemok parc. č. 2056/13 (vlastník Roman
Herega).
1) Zmena sa týka zníženia odstupu z 2 metrov na 1 m od hranice pozemku parc. č. 2056/12
(vlastník Radoslav Obecajčík a Petra Poláková) a
2) zmena sa týka zníženia odstupu z 5 metrov na 3 m od hranice pozemku parc. č. 2056/14
(vlastník Marek Kukučka a Zuzana Kukučková). K žiadosti boli priložené aj súhlasy
majiteľov nehnuteľnosti so zmenou zníženia od hranice pozemku parc. č. 2056/12 a parc. č.
2056/14.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):

OZ schvaľuje zmenu v zastavovacej štúdie IBV – JUH Hrnčiarovce nad Parnou pre pozemok
parc. č. 2056/13. Zmena sa týka zníženia odstupu na 1,0 m od hranice pozemku parc. č.
2056/12 a zníženia odstupu na 3,0 m od hranice pozemku parc. č. 2056/14 s podmienkou, že
rodinný dom na parc. č. 2056/14 nebude mať v bočných stenách okná z obytných miestností.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 9/5
Hlasovanie: Za: 9 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 17/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v zastavovacej štúdie IBV – JUH Hrnčiarovce
nad Parnou pre pozemok parc. č. 2056/13. Zmena sa týka zníženia odstupu na 1,0 m od
hranice pozemku parc. č. 2056/12 a zníženia odstupu na 3,0 m od hranice pozemku parc.
č. 2056/14 s podmienkou, že rodinný dom na parc. č. 2056/14 nebude mať v bočných
stenách okná z obytných miestností.

4/ Rôzne
Stravovanie
Poslankyňa J.Babicová hovorila s p.Kankarovou, ktorá trvá na svojich podmienkach vo svojej
žiadosti zaslanej na obecný úrad, v opačnom prípade obedy dodávať nebude. E.Kátlovská sa
pýtala ako bola vyriešená žiadosť daná na RÚVZ, M.Škorec povedal, že strava ak príde na
OcÚ zabalená, tak sa tak bude vydávať, Š.Hrašna podotkol, že minule sme sa dohodli na tom,
že sa dá nová žiadosť na hygienu a navrhol, aby sa k tomuto rozhodnutiu dalo uznesenie.
P.Haršány navrhol stretnutie s p.Kankarovou , nato J.Babicová povedala opäť, že obedy
p.Kankarová baliť nebude, nakoľko ju to zdržuje a ona chce, aby to bolo robené starým
spôsobom, že sa dovezú varnice na OcÚ a obedy sa budú jednotlivo porcovať. M.Škorec
poznamenal, že obedy sa v nepriazni počasia vozia na bicykli a musí sa brať ohľad aj na
pracovníčku, ktorá to roznáša po celej obci. E.Kátlovská podotkla, že v prvom rade je treba
posúdiť kuchyňu, preškolenie, navrhla zakúpiť ojazdené auto a dohodnúť sa s p.Kankarovou.
M.Škorec povedal, že zavoláme hygienu na posúdenie všetkých kritérií, E.Kátlovská
potvrdila,že akýkoľvek dodávateľ stravy by nerobil sociálnu službu a nebude robiť rozvoz,
toto je v kompetencii obce. M.Škorec uviedol príklad obce Zeleneč, kde firma , ktorá vydáva
obedy ich aj rozváža, M.Kátlovská znovu podotkla, že iné je rozvoz stravy a iné je sociálnaopatrovateľská služba obce a kompetencie obce. M. Kopecká potvrdila, že v obci vždy boli
a aj sú ľudia, ktorí sú odkázaní nato, že sa im obed donesie až do domu, kde zamestnanec
zároveň skontroloval občan a obec tak mala prehľad o bezvládnych ľuďoch . E.Kátlovská
potvrdila, že vlastne obec touto cestou robila sociálnu službu, nielen iba rozvoz obedov a toto
je kompetencia a povinnosť obce. M.Škorec skonštatoval, že môže na budúci týždeň zavolať
hygienu a o výsledku kontroly bude poslancov informovať mailom. V.Kochajda poznamenal,
že p.Kankarová vždy vyšla každému v ústrety a kvôli pár obedom si nekazme vzťahy,

Š.Hrašna povedal, že by bolo dobré preveriť opätovné vydávanie z obedárov, či tento zákaz
nebol vydaný iba v čase núdz. stavu.
Š.Hrašna poznamenal, že p.Koleno stále parkuje s nákladným autom a s prívesom na
verejnom priestranstve a ešte stále neodstránil budovu, M,Škorec potvrdil, že p.Koleno
požiadal 90 dňovú lehotu od doručenia výzvy na odpratanie budovy, M.Škorec zároveň
navrhol urobiť oplotenie, Š.Hrašna navrhol, aby sa problém neodkladal, M.Kopecká
poznamenala, že existuje forma platenia dane za verejné priestranstvo, čo by sa dalo v tomto
prípade použiť.
J.Babicová mala požiadavku na nepostačujúci počet zamestnancov na kosenie, M.Škorec jej
nato odpovedal, že sa od 1.6.2021 pripravuje obhliadka v obci a monitoring v obci, nakoľko
na obec nastupujú 2 väzni, ktorí budú pracovať a budú kosiť priestranstvo v obci. Tento
pilotný program by mal trvať do konca roka 2021.
M.Škorec informoval o tom,že sa bude inštalovať informačný radar, ktorý bude merať
rýchlosť auta pri vjazde do obce nachádzajúcom sa pri zbernom dvore, informoval
o pasporte, ktorý je k dispozícii v digitálnej podobe pre potreby obecného úradu. Na záver
ešte M.Škorec informoval prítomných o rekonštrukcii obecného úradu, o búraní domu na ulici
Sv.Martina, nakoniec sa poďakoval prítomným za účasť.

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:

14/2021

15/2021

16/2021

17/2021

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Monika Gajdošíková

Zápisnicu overili:
P.Marko

P.Haršány

Mgr. Marcel Škorec

