UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad
Parnou, konaného dňa 24.08.2017
Uznesenie č. 34/17 - prejednanie žiadosti o zmenu Územného plánu obce
OZ nesúhlasí s požadovanou zmenou ÚP.
OZ ukladá OcÚ osloviť agentúru zaoberajúcou sa JPÚ a začať riešiť danú lokalitu formou
JPÚ.
Uznesenie č. 35/17 -prejednanie žiadosti o vybudovanie verejného osvetlenia- Poľná ul.
OZ súhlasí s vybudovaním osvetlenia na časti Poľnej ulice, kde prebieha IBV, na náklady
obce.
Uznesenie č. 36/17 - predĺženie nájomnej zmluvy – bytovka Mlynárska 18 –
Hegyeshalmiová Ľubica, Hrašna Dušan
OZ súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy:
a/p. Hegyeshalmiovej Ľubici na jeden rok, t. j. do 19.09.2018,
b/ p. Hrašnovi Dušanovi na obdobie 3 roky, t.j. do 31.10.2020.
Uznesenie č. 37/17 - schválenie prác naviac – rekonštrukcia KD
OZ schvaľuje dodatočné (naviac) práce, ako aj celkové finančné vyhodnotenie projektu
Zlepšenie tepelnotechnických parametrov stavby – kultúrny dom Hrnčiarovce nad Parnou.
Uznesenie č. 38/17 - rekonštrukcia MK na Farskej ul. v úseku od Kostolnej po Alejovú
ul.
OZ schvaľuje rekonštrukcia MK na Farskej ul. v úseku od Kostolnej po Alejovú-cca za
56000,€.
Uznesenie č. 39/17 - rekonštrukcia chodníka smerom do Trnavy v úseku od potoka
Parná po cestu k ÚVTOS
OZ schvaľuje rekonštrukciu chodníka smerom do Trnavy v úseku od potoka Parná po cestu
k ÚVTOS – cca za 20000,- €.
Uznesenie č. 40/17- vybudovanie vjazdu do zberného dvora v areáli PD Hrnčiarovce
OZ schvaľuje vybudovanie vjazdu do zberného dvora v areáli PD Hrnčiarovce – cca 10000,€.
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Uznesenie č. 41/17 - Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017
OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017.
Uznesenie č. 42/17 - schválenie geom. plánu č. 104/2017
- OZ schvaľuje geom. plán č. 104/2017 geodeta Ing. Štefana Richnáka.
- OZ poveruje OcÚ, aby vyzval vlastníkov pozemku manželov Lešňovských reg. „C“, č.
305/2 k odkúpeniu pozemku reg. „ C“, č. 304/7 o výmere 42 m2.
Uznesenie č. 43/17 - spolufinancovania projektu „Hasičská zbrojnica Hrnčiarovce nad
Parnou – prístavba“
OZ schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania projektu „Hasičská zbrojnica Hrnčiarovce nad
Parnou – prístavba“ vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov
obce.
Uznesenie č. 44/17 - prejednanie žiadosti o vysporiadanie pozemku – p. Jozef Rožič, SNP
51, Dolné Lovčice
OZ zamieta žiadosť p. Jozefa Rožiča o vysporiadanie pozemku parc. č. 1693.
Uznesenie č. 45/17 - schválenie splátkového kalendára – Železničná preprava, a.s.
Trnava
OZ schvaľuje tento splátkový kalendár spoločnosti Železničná preprava, a.s., Trnava:
K 31.08.2017 – 3.022,- €
K 30.09.2017 - 3.022,- €
K 31.10.2017 - 3.022,- €
K 30.11.2017 - 3.022,15 €
Spolu:
12.088,15€
Uznesenie č. 46/17 - o povolenie prestrešenia nájazdovej plochy do garáže
OZ zamieta žiadosť Mgr. Mateja Kabu o prestrešenie časti obecného pozemku za účelom
nájazdovej plochy do garáže.

Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

