UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad
Parnou, konaného dňa 18.10.2017

Uznesenie č. 47/17 – Zámenná zmluva medzi Obcou Hrnčiarovce n/P a p. Viliamom
Slamkom, Hlboká 12, Trnava.
OZ schvaľuje Zámennú zmluvu medzi Obcou Hrnčiarovce n/P a p. Viliamom Slamkom,
Hlboká 12, Trnava, kde sa jedná o zámenu parc. č. 816/1 záhrady o výmere 470 m2 , ktorá je
vo vlastníctve p. Vilama Slamku za parcelu č. 304/6 vo vlastníctve obce o tej istej výmere
470 m2.
Uznesenie č. 48/17 - Schválenie uznesenia o financovaní spoluúčasti pri podaní ŽoNFP
na projekt Zlepšenie tepelnotechnických parametrov stavby športová hala Hrnčiarovce
nad Parnou.
OZ schvaľuje:
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom -Zlepšenie tepelnotechnických
parametrov stavby športová hala Hrnčiarovce n/Parnou, realizovaného v rámci Výzvy na
predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na rok 2017 vyhlásenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 158 264,63 €.
Uznesenie č. 49/17 - Schválenie Štatútu obce.
OZ schvaľuje upravený Štatút obce v takom znení, ako bol prednesený.
Uznesenie č. 50/17 - Schválenie nájomných zmlúv nájomcov p. Pekara Mareka, p.
Bednára Rastislava z bytovky Mlynárska ulica č. 18.
OZ schvaľuje:
a) predĺženie nájomnej zmluvy p. Marekovi Pekarovi na obdobie 3 roky, t.j. do 31.10.2020.
b) predĺženie nájomnej zmluvy p. Rastislavovi Bednárovi na obdobie 1 rok z dôvodu
nesplnenia podmienok v zmysle zákona č. 443/2010 a VZN č. 1/2015, t.j. do 28.11.2018.
Uznesenie č. 51/17- Schválenie nákladov na stavebné úpravy okolia KD.
OZ schvaľuje náklady na stavebné úpravy okolia KD v celkovej výške 81714,56 €.
Uznesenie č. 52/17- Schválenie zahraničnej služobnej cesty RNDr. Kopeckej Monike.

OZ schvaľuje služobnú cestu pre poslankyňu OZ obce Hrnčiarovce nad Parnou RNDr.
Kopeckú Moniku do Japonska za účelom obhliadky zariadenia plazmového splyňovača.
Uznesenie č. 53/17 - Rozpočtové opatrenie č. 6/2017
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 – zmenu použitia rezervného fondu
Uznesenie č. 54/17 - Rozpočtové opatrenie č. 7/2017
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 v takom znení ako bolo prednesené.

Uznesenie č. 55/17- Schválenie Dodatku k nájomnej zmluve s PD Hrnčiarovce.
OZ schvaľuje Dodatok k nájomnej zmluve s PD Hrnčiarovce.

Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

