UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad
Parnou, konaného dňa 06.12.2018

Uznesenie č. 51/18 – rozpočet obce na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu obce na
roky 2019 – 2021
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019 –
2021 so záväznosťou na rok 2019.
Uznesenie č. 52/18 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarovce
nad Parnou č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarovce nad Parnou
č.
6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Uznesenie č. 53/18 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarovce nad Parnou o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce nad Parnou
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarovce nad Parnou o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Uznesenie č. 54/18 - Všeobecne záväzné nariadenia Obce Hrnčiarovce nad Parnou
o zriadení Obecného informačného centra.
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia Obce Hrnčiarovce nad Parnou o zriadení
Obecného informačného centra.
Uznesenie č. 55/18 - plán kontrolnej činnosti do 30.6.2019
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti do 30.6.2019
Uznesenie č. 56/18 - Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č 6/2018.

OZ schvaľuje Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č 6/2018.
2Uznesenie č. 57/18 - schválenie odmien poslancov OZ
OZ schvaľuje ročné odmeny poslancov OZ Hrnčiarovce n/P za r. 2018: Jana Babicová 440,EUR, Ing. Štefan Hrašna 375,- EUR, Mgr. Elena Kátlovská 440,- EUR, RNDr. Monika
Kopecká 440,- EUR, Viliam Kochajda 375,- EUR, Ľubomír Konečný 375,- EUR, PhDr.
Bystrík Tomly 440,- EUR, Ing. Terézia Račková 550,- EUR, Štefan Cíferský 375,- EUR.
Ročné odmeny poslancom OZ za r. 2018 budú vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac
november 2018.
Uznesenie č. 58/18 – schválenie ročnej odmeny kontrolórke obce Hrnčiarovce n/P
OZ schvaľuje ročnú odmenu kontrolórke obce Hrnčiarovce nad Parnou za r. 2018 Ing.
Božene Ďurkovičovej v celkovej čiastke 400 EUR, ktorá bude vyplácaná počas štyroch
mesiacov – vo výplatnom termíne za mesiac november a december 2018, a január a február
2019 ako mesačná odmena vo výške 100 EUR mesačne.
Uznesenie č. 59/18 - odročuje schválenie nájomnej zmluvy s p. Kolenom
OZ odročuje tento bod rokovania - schválenie nájomnej zmluvy s p. Kolenom.
Uznesenie č. 60/18 – zamietnutie žiadosti p. Jakubíkovej, Sv. Martina 116, Hrnčiarovce
OZ nesúhlasí s výstavbou požadovaného schodiska na obecnom pozemku p.č. 1419/1 na ul.
Sv. Martina pred rodinným domom č.4751/116 /p. Jakubíkovej/ a nesúhlasí so záberom časti
uvedeného obecného pozemku pod požadované schodisko.
Uznesenie č. 61/18 - prerokovanie pripomienky k Zmene ÚP 05/2018
OZ berie na vedomie pripomienku k Zmene ÚP 05/2018 a konštatuje, že v dotknutom
priestore sú dostatočné šírkové pomery (min. 11 m) na vybudovanie prístupovej komunikácie
a chodníka. Príslušné inštitúcie (najmä dopravný inšpektorát) vyjadrujúce sa k danej zmene
ÚP sa zaoberajú aj prístupom k danej lokalite, kde bude ich podmienkou aj zabezpečenie
priestoru na plnohodnotnú obojsmernú komunikáciu a chodník.
Uznesenie č. 62/18 - schválenie nájomnej zmluvy p. Bednár Rastislav, Mlynárska 18,
Hrnčiarovce n/P
OZ schvaľuje p. Rastislavovi Bednárovi predĺženie nájomnej zmluvy na 3-izbový byt,
v ktorom býva, v bytovom dome na Mlynárskej ul. 18, Hrnčiarovce n/P o jeden rok.

Uznesenie č. 63/18 – schválenie prísediaceho na Okresný súd Trnava

OZ schvaľuje Mgr. Juraja Záreckého, bytom Nová 7, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou ako
prísediaceho na Okresný súd Trnava.

Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

