OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad
Parnou, konaného dňa 26.10.2016 v kultúrnom dome Hrnčiarovce nad
Parnou

Uznesenie č. 50/16 - pridelenie bytu v bytovom dome Mlynárska 22
OZ súhlasí, aby od 1.11.2016 novým nájomcom bytu v bytovom dome na Mlynárskej 22,
Hrnčiarovce n/P bola p. Martina Bíla.
Uznesenie č. 51/16 – schválenie úveru na Rekonštrukciu a dostavbu domu smútku
OZ schvaľuje:
- čerpanie úveru do výšky 200.000,- EUR na financovanie realizácie projektu Rekonštrukcia
a dostavba domu smútku Hrnčiarovce nad Parnou s predpokladaným čerpaním do konca roka
2016 do výšky maximálne 100.000,- EUR
- OZ súhlasí so zabezpečením úveru zmenkou.
- OZ oprávňuje starostu obce k vykonaniu všetkých potrebných krokov vedúcich k získaniu
schváleného úveru.
Uznesenie č. 52/16 – zrušenie VZN č. 1/2008 O chove zvierat ...
OZ súhlasí so zrušením VZN č. 1/2008 O chove zvierat na území obce Hrnčiarovce nad Parnou,
ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce dňa 7.2.2008.
Uznesenie č. 53/16 – schválenie VZN o podmienkach držania psov na území obce Hrnčiarovce
nad Parnou
OZ schvaľuje VZN o podmienkach držania psov na území obce Hrnčiarovce nad Parnou tak
ako bolo zverejnené.
Uznesenie č. 54/16 – VZN o poplatku za miestny rozvoj
OZ neschvaľuje VZN o poplatku za miestny rozvoj.
Uznesenie č. 55/16 – zmeny rokovacieho poriadku
OZ schvaľuje zmenu v uvedených bodoch rokovacieho poriadku nasledovne:

-

2-

Bod 15.4. Overenie zápisnice vykonajú určení overovatelia. Ak majú overovatelia výhrady,
alebo doplnky k zneniu zápisnice, doručia tieto elektronicky zapisovateľovi, ten zabezpečí ich
ich zapracovanie do zápisnice.
Bod 15.5. Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujú na webovej stránke obce. V písomnom
vyhotovení sú k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade. Uznesenia podpísané v zmysle
zákona o obecnom zriadení sa zverejňujú na webovej stránke obce do 15 dní od ich schválenia
obecným zastupiteľstvom. Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa v elektronickej
podobe doručia všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi
a zamestnancom obce.
Bod 15.6. CELÝ VYPUSTIŤ
Bod 15.7. sa mení na bod 15.6. a znie: Sekretariát starostu vedie register úloh vyplývajúcich zo
zasadaní obecného zastupiteľstva a záznamy o ich plnení. Kontrola plnenia uznesení, resp. úloh
sa vykonáva na začiatku každého nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 56/16 – zmena Územného plánu obce
1. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje uvedenú žiadosť
a požiadavku žiadateľa Viliama Slamku o zmenu Územného plánu obce Hrnčiarovce nad
Parnou:
Viliam Slamka – zmena územného plánu na Mlynárskej ulici, na časti parcely č. 304/1,
v rozsahu 470 m2 na požadované funkčné využitie ako plochy určené na bývanie v rodinných
domoch
2. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje obstaranie a vypracovanie
nových zmien a doplnkov Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou, ktorých predmetom
riešenia budú požiadavky uvedené v bode 1.
3. Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním týchto zmien a doplnkov
územného plánu uhradí v zmysle § 19 stavebného zákona žiadateľ uvedený v bode 1/.
4. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou oprávňuje starostu obce zabezpečiť
v zmysle § 2a stavebného zákona odborne spôsobilú osobu na obstarávanie nových zmien
a doplnkov Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou a spracovateľa týchto zmien
a doplnkov.
Uznesenie č. 57/16 – odkúpenie obec. pozemku
OZ nesúhlasí s odpredajom požadovanej časti obecného pozemku, parcela reg. „E“ p.č. 412/1.
Uznesenie č. 58/16 – delegovanie členov OZ do rady školy
OZ schvaľuje týchto poslancov OZ za členov rady školy: : p. Babicovú Janu, Mgr. Kátlovskú
Elenu, RNDr. Kopeckú Moniku, PhDr. Tomlyho Bystríka.

Ing. Jaroslav Kráľovič

starosta obce

