Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou,
konaného dňa 24.6.2021
Počet prítomných poslancov: 8 (J. Babicová, P. Haršány, Š. Hrašna, , M. Kopecká, P.
Marko , T. Račková, V. Kochajda, M. Moncman ).
Počet neprítomných poslancov: 1 ( E. Kátlovská )
Kontrolórka obce p. B. Ďurkovičová prítomná
Starosta konštatoval že je obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta predniesol program zasadnutia tak, ako bol zverejnený na stránke obce, nasledovne
bol program zmenený a doplnený.
Program rokovania:
1/

Záverečný účet obce za rok 2020

2/

Rozpočtové opatrenie č. 3

3/

Správa z kontroly č. 1 za rok 2021

4/

Plán kontrol na druhý polrok 2021

5/

Rozšírenie prenájmu nebytového priestoru pre potreby o.z. Na trati

6/

Schválenie predaja nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce nad
Parnou Filip Bartoš a Katarína Bartošová

Doplnenie programu
7/

Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech
spoločnosti HKS Forge, s.r.o

8/
9/

Žiadosť o zmenu účelu použitia dotácie z rozpočtu na ŠK Rapid
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, P.
Marka

1/ Záverečný účet obce za rok 2020
Starosta požiadal E. Klačanovú o prednesenie Záverečného účtu obce za rok 2020
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku B. Ďurkovičovú, aby predniesla svoje stanovisko k
Záverečnému účtu obce za rok 2020
Zápis z rokovania: Záverečný účet obce za rok 2020 bol vypracovaný a od 7. 6. 2021
zverejnený 15 dní na úradnej tabuli na webovej stránke obce. K Záverečnému účtu neboli
doručené žiadne pripomienky. K záverečnému účtu predniesla svoje stanovisko hlavná
kontrolórka. Skonštatovala, že všetky zákonné náležitosti pri spracovaní Záverečného účtu
boli splnené. Odporučila schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
Návrh uznesenia

(predkladá M. Škorec):

OZ schvaľuje Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok
2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok
2020 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 356 098,88 EUR.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 , proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č.18/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok
2020 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 356 098,88 EUR.

2/ Rozpočtové opatrenia č. 3/2021
Starosta požiadal E. Klačanovú o prednesenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 3/2021:
Zápis z rokovania: Rozpočtové opatrenie č.2 vypracované p. Klačanovou bolo predložené
OZ v plnom znení dňa 4.5.2021 na pracovnej porade.
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021
Zápis z rokovania:
M. Kopecká navrhla preradiť navrhované personálne výdavky v podprograme 4.4 a programe
10 spojené s prevádzkou zberného dvora a údržbou verejnej zelene (služby väzňov) do
programu 1, nakoľko sa s nimi pri tvorbe pôvodného rozpočtu počítalo v tomto programe.
Zároveň položila otázku, či postačujú prostriedky vyčlenené na vybudovanie betónového
retardéra pri škole. Z diskusie tiež vyplynula požiadavka zlúčenia navrhovaných položiek
alokovaných na športovú dráhu a vonkajšie cvičiace stroje. Š.Hrašna navrhol prerozdeliť
z programu manažmentu -7 700.-€, kde je rezerva, navrhol zmenu z programu 1 na program 4

a 10. V diskusii o odpadkových košoch pre psie exkrementy sa Š.Hrašna pýtal na vrecká, či je
tam zarátaná aj táto suma-na čo dostal odpoveď , že sú tam zarátané, ďalej sa poslanci zhodli
na tom, že by nebolo dobré nechávať vrecká na psie exkrementy voľne priložené pri košoch.
M.Kopecká a Š.Hrašna ďalej skonštatovali, že 5 800.-€ na retardér pri škole a 2x merače
rýchlosti je málo, M.Škorec vysvetlil, že momentálne je trend rýchlo rastúcich cien
a nevylučuje navýšenie rozpočtu do budúcnosti, Š.Hrašna sa opýtal na cenové ponuky na
retardér, na čo mu M.Škorec odpovedal, že zatiaľ žiadne nemá a Š.Hrašna prejavil
nespokojnosť s rozpočtovými opatreniami, v ktorých je veľa nových vecí a staré veci , ktoré
sú schválené od minulého roka v rozpočte sa nerealizujú, ako napr. nevybudovaný chodník na
Mostovej a Mlynárskej ulici, nemáme projektovú dokumentáciu na ulicu Alejovú, M.Škorec
objasnil danú situáciu tak, že vysvetlil , že projektová dokumentácia na ul.Alejovú je zadaná
a pracuje sa na nej, na čo M.Kopecká uviedla, že ju ona sama ako zastupujúca starostka
zadávala ešte minulý rok v auguste 2020 a objednávka je na web stránke obce, P.Haršány
a M.Škorec uviedli, že v marci 2021 p.Fraňová tvrdila, že o projekte nevie a projekt nemala.
Následne T.Račková vyzvala M.Kopeckú, aby objasnila postup prevzatia a odovzdania
funkcie starostu obce. M.Kopecká uviedla, že odovzdala starostovi materiály, ktoré boli
uložené v krabiciach a povedala mu obsah krabice a po vymenovaní starostu mu odovzdala
kľúče. M.Kopecká ešte dodala, že v pondelok po vymenovaní starostu obce prišiel k nej
domov starosta pre telefón, ktorý mu odovzdala, načo M.Škorec reagoval, že kľúče aj
s telefónom potreboval, lebo sa v obci testovalo, ďalej skonštatoval, že trvalo 2 min.
vysvetlenie a odovzdanie celej agendy. M.Kopecká ešte dodala spôsob, akým sa nahlasoval
zástupca starostu obce, ktorého meno sa všetci dozvedeli až večer pri voľbe starostu. Po
diskusii sa ďalej pokračovalo k bodu programu. Pri rekonštrukcii interiéru KD sa budú
prerábať aj soc. zariadenia na obec.úrade, Š.Hrašna sa pýtal na konkurenčné ponuky ,
kontrolórka obce potvrdila a vysvetlila proces ktorý vyplýva zo zákona a potvrdila
transparentnosť a potrebu mať viacero ponúk, M.Škorec cenové ponuky už raz predkladal
zastupiteľstvu a má zdokumentované viaceré ponuky. V pokračovaní schvaľovania
rozp.opatrenia sa preberalo zakúpenie traktorovej kosačky a realizácia nového šk.ihriska, kde
je daný rozpočet aj s dotáciou, k danej problematike sa vyjadroval aj riaditeľ ZŠ s MŠ
a predsedníčka rady školy. Poslanci sa vyjadrili pozitívne k danému projektu realizácie
nového ihriska.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 prešli úpravou, boli upravené bežné výdavky a príjmy:

Rozpočet

1.zmena

pred zmenou
Bežné príjmy

2.zmena

3.zmena

Po 3. zmene

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

1 581 921

52 945

39 510

1 674 376

Kapitálové príjmy

36 000

160

1 920

38 080

Finančné operácie

304 196

Príjmy školy
Príjmy spolu:

12 741

316 937

57 000

57 000

1 979 117

12 741

53 105

41 430

2 086 393

Bežné výdavky

746 770

12 741

33 305

5 200

798 016

Kapitálové výdavky

358 173

5 000

36 230

399 403

Finančné operácie

14 174

Výdavky školy
Výdavky spolu:

14 174

860 000

14 800

1 979 117

12 741

53 105

874 800
41 430

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravené po zapracovaní pripomienok rozpočtové opatrenie
č. 3/2021
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.19/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravené po zapracovaní pripomienok rozpočtové
opatrenie č. 3/2021

2 086 393

3/ Správa z kontroly č.1 za rok 2021
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce Ing. B. Ďurkovičovú o prednesenie Správy z
kontroly č.1 za rok 2021.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ berie na vedomie Správu z kontroly za rok 2021
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 20/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správy z kontroly hlavného kontrolóra za rok
2021

4/ Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce Ing. B. Ďurkovičovú o prednesenie Plánu
kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021. Plán kontrolnej činnosti je nasledovný:
Zápis z rokovania:
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31.12.2021
1/ Kontrola plnenia povinností obce v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2/ Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce za rok
2022 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení..
3/ Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva na základe osobitnej požiadavky starostu obce
alebo obecného zastupiteľstva
Plán kontrolnej činnosti bol 15 dní zverejnený na úradnej tabuli na webovej stránke obce
a zaslaný poslancom na pripomienkovanie, do termínu konania zasadnutia OZ k nemu neboli
doručené žiadne pripomienky.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 1. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 21/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021

5/

Rozšírenie plochy prenájmu pre potreby o.z. Na trati

Zápis z rokovania:

OZ na svojom zasadnutí dňa 6.5.2021 schválilo uznesením č. 9/2021 podľa zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí, § 9a odsek 9 písmeno c). zámer podľa osobitného zreteľa
prenajať ďalšiu plochu o výmere 14,64m2. na 2 poschodí v budove bývalej materskej školy
na ul. Sv. Martina č. 69 v obci Hrnčiarovce nad Parnou pre občianske združenie Na trati za
nájomné vo výške 30.- € .
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ v Hrnčiarovciach nad Parnou schvaľuje podľa zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, §
9a odsek 9 písmeno c) prenájom nebytového priestoru o výmere 14,64m2. nachádzajúceho sa
na 2 poschodí v budove bývalej materskej školy na ul. Sv. Martina č. 69 obci Hrnčiarovce nad
Parnou na pre občianske združenie Na trati za nájomné vo výške 30.-Eur a poveruje starostu
obce uzatvorením dodatku k nájomnej zmluve v súlade s týmto uznesením.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 , proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 22/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, § 9a
odsek 9 písmeno c) prenájom nebytového priestoru o výmere 14,64m2. nachádzajúceho
sa na 2 poschodí v budove bývalej materskej školy na ul. Sv. Martina č. 69 obci
Hrnčiarovce nad Parnou na pre občianske združenie Na trati za nájomné vo výške 30.Eur a poveruje starostu obce uzatvorením dodatku k nájomnej zmluve v súlade s týmto
uznesením.

6/ Schválenie predaja nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce n/ Parnou Filip Bartoš
a Katarína Bartošová
Zápis z rokovania:

OZ na svojom zasadnutí dňa 6.5.2021 schválilo uznesením č. 10/2021 zámer predaja
nehnuteľného majetku Obce Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a to novovytvorený pozemok a CKN, parc.č. 2052/18 vodná plocha o výmere 219
m2 za kúpnu cenu 1 140,00 € žiadateľom manželom Filip Bartoš a Katarína Bartošová.

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje predaj nehnuteľného majetku
Obce Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to
novovytvoreného pozemku CKN, parc.č. 2052/18 vodná plocha o výmere 219 m2 za kúpnu
cenu 1 140,00 € kupujúcim manželom Filip Bartoš a Katarína Bartošová.
Predmetom predaja je pozemok nachádzajúci sa v Obci Hrnčiarovce nad Parnou, katastrálne
územie Hrnčiarovce zapísané na liste vlastníctva č. 2464, ktorý bol vytvorené geometrickým
plánom č. 123/2020 vyhotoveným geodetom Ing. Vladimírom Haršánym dňa 14.10.2020,
ktorý bol úradne overený Ing. Evou Sýkorovou, Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor dňa
22.10.2020 pod č. G1-1493/2020, pozemok parc. EKN č. 1519 rozdelený a bol novo
vytvorený pozemok - parcela registra CKN parc.č. 2052/18 vodná plocha o výmere 219 m2
pričom pôvodná parc.č. 1519 zostala o výmere 246 m2.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Novovytvorený pozemok CKN parcely č. „C“: parc.č. 2052/18 vodná plocha o výmere 219
m2 je pozemok, na ktorom bolo staré koryto mlynského náhonu. Tento pozemok sa nachádza
na konci záhrady žiadateľov a je bez prístupu na verejnú komunikáciu. Uvedený pozemok je
oplotením pričlenený k záhrade žiadateľov a žiadatelia ho dlhodobo užívajú. Vzhľadom na
veľkosť a umiestnenie pozemku je pre obec tento pozemok nevyužiteľný.

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti: 1 , zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 23/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou, schvaľuje predaj nehnuteľného
majetku Obce Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §

9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
to novovytvoreného pozemku CKN, parc.č. 2052/18 vodná plocha o výmere 219 m2 za
kúpnu cenu 1 140,00 € kupujúcim manželom Filip Bartoš a Katarína Bartošová.
Predmetom predaja je pozemok nachádzajúci sa v Obci Hrnčiarovce nad Parnou,
katastrálne územie Hrnčiarovce zapísané na liste vlastníctva č. 2464, ktorý bol vytvorené
geometrickým plánom č. 123/2020 vyhotoveným geodetom Ing. Vladimírom Haršánym
dňa 14.10.2020, ktorý bol úradne overený Ing. Evou Sýkorovou, Okresný úrad Trnava,
katastrálny odbor dňa 22.10.2020 pod č. G1-1493/2020, pozemok parc. EKN č. 1519
rozdelený a bol novo vytvorený pozemok - parcela registra CKN parc.č. 2052/18 vodná
plocha o výmere 219 m2 pričom pôvodná parc.č. 1519 zostala o výmere 246 m2.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Novovytvorený pozemok CKN parcely č. „C“: parc.č. 2052/18 vodná plocha o výmere
219 m2 je pozemok, na ktorom bolo staré koryto mlynského náhonu. Tento pozemok sa
nachádza na konci záhrady žiadateľov a je bez prístupu na verejnú komunikáciu.
Uvedený pozemok je oplotením pričlenený k záhrade žiadateľov a žiadatelia ho
dlhodobo užívajú. Vzhľadom na veľkosť a umiestnenie pozemku je pre obec tento
pozemok nevyužiteľný.

7/ Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti HKS Forge,
s.r.o
Zápis z rokovania:
OZ na svojom zasadnutí dňa 27.12.2019 schválilo uznesením č. 102/2019 návrh zmluvy o
zriadení vecného bremena za predpokladu, že v č. 4 bod 4.1 bude výraz „bezodplatne“
nahradený slovami „za odplatu 500 EUR.“
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov schvaľuje zmluvu
o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti HKS
Forge, s.r.o. Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 36 684 597, prevádzka: Coburgova 8, 917 02
Trnava, zap. v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 47819/T na nehnuteľnosť – pozemok
v katastrálnom území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce nad Parnou, okres Trnava: pozemok,
parc. reg „C“, parc. č. 10120/61, o výmere 247 m2, Druh pozemku: Zastavaná plocha
a nádvorie a to v rozsahu Geometrického plánu č. 03/2021 zo dňa 14.02.2021, vyhotoveným
Jana Chynoradská, autorizačne overeným Ing. Jozef Vlachovič, a úradne overeným Okresným
úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa 19.2.2021 pod. č. G1 195/2021. Predmetom
schválenej zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného
bremena, tj. každodobého vlastníka realizovanej stavby plynového potrubia na Zaťaženom
pozemku. Obsahom vecného bremena, ktoré sa zriaďuje na Zaťaženom pozemku je povinnosť

povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie a uloženie stavby na Zaťaženom pozemku,
pričom rozsah vecného bremena je určený a vymedzený v geometrickom pláne, ďalej
povinnosť strpieť vstup a vjazd s akýmikoľvek dopravnými prostriedkami a motorovými aj
nemotorovými strojmi alebo mechanizmami oprávneného z vecného bremena, jeho
zamestnancov a ním poverených tretích osôb na Zaťažený pozemok za účelom prípadnej
budúcej zmeny stavby/preloženia, údržby, prevádzky, opravy, revízie, modernizácie a
odstránenia stavby ako aj vykonávania všetkých súvisiacich a nevyhnutných užívateľských
práv k stavbe oprávneného z vecného bremena vrátane ochranného pásma stavby v šírke 5
metrov od osi plynového potrubia na obidve strany plynového potrubia v súlade s § 79 a nasl.
z. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedenému
vecnému bremenu zodpovedá právo vstupu a vjazdu s akýmikoľvek dopravnými
prostriedkami a motorovými aj nemotorovými strojmi alebo mechanizmami oprávneným
z vecného bremena, jeho zamestnancov a ním poverených tretích osôb na Zaťažený pozemok
za účelom prípadnej budúcej zmeny stavby/preloženia, údržby, prevádzky, opravy, revízie,
modernizácie a odstránenia stavby ako aj vykonávania všetkých súvisiacich a nevyhnutných
užívateľských práv k stavbe oprávneného z vecného bremena vrátane ochranného pásma
stavby v šírke 5 metrov od osi plynového potrubia na obidve strany plynového potrubia
v súlade s § 79 a nasl. z. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Vecné bremeno sa zriaďuje za dohodnutú jednorazovú odplatu vo výške 500,- EUR.

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 24/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov schvaľuje
zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena
spoločnosti HKS Forge, s.r.o. Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 36 684 597, prevádzka:
Coburgova 8, 917 02 Trnava, zap. v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 47819/T na
nehnuteľnosť – pozemok v katastrálnom území Hrnčiarovce, v obci Hrnčiarovce nad
Parnou, okres Trnava: pozemok, parc. reg „C“, parc. č. 10120/61, o výmere 247 m2,
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie a to v rozsahu Geometrického plánu č.
03/2021 zo dňa 14.02.2021, vyhotoveným Jana Chynoradská, autorizačne overeným Ing.
Jozef Vlachovič, a úradne overeným Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom
dňa 19.2.2021 pod. č. G1 195/2021. Predmetom schválenej zmluvy je zriadenie vecného
bremena v prospech oprávneného z vecného bremena, tj. každodobého vlastníka
realizovanej stavby plynového potrubia na Zaťaženom pozemku. Obsahom vecného
bremena, ktoré sa zriaďuje na Zaťaženom pozemku je povinnosť povinného z vecného
bremena strpieť umiestnenie a uloženie stavby na Zaťaženom pozemku, pričom rozsah

vecného bremena je určený a vymedzený v geometrickom pláne, ďalej povinnosť strpieť
vstup a vjazd s akýmikoľvek dopravnými prostriedkami a motorovými aj
nemotorovými strojmi alebo mechanizmami oprávneného z vecného bremena, jeho
zamestnancov a ním poverených tretích osôb na Zaťažený pozemok za účelom
prípadnej budúcej zmeny stavby/preloženia, údržby, prevádzky, opravy, revízie,
modernizácie a odstránenia stavby ako aj vykonávania všetkých súvisiacich
a nevyhnutných užívateľských práv k stavbe oprávneného z vecného bremena vrátane
ochranného pásma stavby v šírke 5 metrov od osi plynového potrubia na obidve strany
plynového potrubia v súlade s § 79 a nasl. z. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Uvedenému vecnému bremenu zodpovedá právo vstupu
a vjazdu s akýmikoľvek dopravnými prostriedkami a motorovými aj nemotorovými
strojmi alebo mechanizmami oprávneným z vecného bremena, jeho zamestnancov a ním
poverených tretích osôb na Zaťažený pozemok za účelom prípadnej budúcej zmeny
stavby/preloženia, údržby, prevádzky, opravy, revízie, modernizácie a odstránenia
stavby ako aj vykonávania všetkých súvisiacich a nevyhnutných užívateľských práv
k stavbe oprávneného z vecného bremena vrátane ochranného pásma stavby v šírke 5
metrov od osi plynového potrubia na obidve strany plynového potrubia v súlade s § 79
a nasl. z. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vecné
bremeno sa zriaďuje za dohodnutú jednorazovú odplatu vo výške 500,- EUR.

8/ Žiadosť o zmenu účelu použitia dotácie z rozpočtu na ŠK Rapid
Zápis z rokovania:
Na OZ bola dnes doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Hrnčiarovce nad Parnou od ŠK
Rapid Hrnčiarovce na nákup tréningových futbalových bránok.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje zmenu účelu použitia dotácie
z rozpočtu obce Hrnčiarovce nad Parnou vo výške 2400.-Eur OZ ŠK Rapid Hrnčiarovce.

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 25/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje zmenu účelu použitia
dotácie z rozpočtu obce Hrnčiarovce nad Parnou vo výške 2400.-Eur OZ Š Rapid
Hrnčiarovce.

8/ Rôzne
-

Informácia o realizácií odstránenie domu na ul. Sv.Martina (Táchová) + realizácií
odstránení plynovej prípojky

-

Informácia o prebiehajúca realizácia opravy zelenej zóny pri potoku

-

Informácia o realizácií projektovej dokumentácie na oplotenie fut. ihriska

-

Informácia o druhom zaočkovaní v našej obci dňa 21.6.2021

-

Informácia o schvaľovacích procesoch projektu Mostová- Mlynárska, retardéra pri ZŠ s
MŠ

-

Informácia k oprave mostu I/61 kvôli zlému technickému stavu, opravu realizuje TTSK.

-

Informovanie občanov v obci o projekte výstavby Alejovej ulice, o efektivite prepojenia
s inými ulicami a zároveň odľahčenia ostatných ulíc v obci.

Na záver zasadnutia sa starosta všetkým prítomným poďakoval 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:

18/2021

19/2021

20/2021

21/2021

22/2021

23/2021

24/2021

25/2021

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZDR
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
P
N
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Monika Gajdošíková

Zápisnicu overili:
P.Marko

J.Babicová

Mgr. Marcel Škorec

