UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou, konaného dňa
11.10.2018
Uznesenie č. 41/18 – Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
OZ schvaľuje Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa
15.01.2003, v zmysle čl. 14 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa
mení sídlo Spoločného obecného úradu a štatutár Spoločného obecného úradu.
Uznesenie č. 42/18 - zmena Územného plánu obce v lokalite „Pri Kríži“ (A 1-6, V 1-2)
OZ súhlasí so zmenou ÚP v lokalite „Pri Kríži“ (A 1-6, V 1-2) v takom rozsahu, že do stavu
návrh ÚP bude zaradená len prístupová komunikácia z Voderadskej cesty po „Vrchnú“ cestu
po parcelách č. 4032/1, 4032/2, 4032/3.
Uznesenie č. 43/18 - zmena Územného plánu obce v lokalite „Za humnami“ (V 1-6)
1. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje nasledovnú žiadosť a
požiadavku žiadateľa o zmenu Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou: žiadosť p. Lia
o zmenu územného plánu v lokalite V 1-6, v k.ú. Hrnčiarovce, na požadované funkčné
využitie plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby – RD – stav návrh, v zmysle predloženého
investičného zámeru vypracovaného Ing. Arch Petrom Odnogom a Ing. Arch. Tamarou
Čendulovou.
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. 44/18 - žiadosť OZ Na trati
a) OZ súhlasí s prístavbou dvoch sadrokartónových priečok v priestoroch prízemia budovy
bývalej škôlky (Sv. Martina 69) podľa prílohy č. 1
b) OZ nesúhlasí s vytvorením elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ v priestoroch prízemia
budovy bývalej škôlky (Sv. Martina 69)
c/ doplniť zmluvu s OZ Na Trati, že pri ukončení nájmu dať priestory do pôvodného stavu
Uznesenie č. 45/18 – výsledok kontroly NKÚ – obnova a modernizácia verejného
osvetlenia

- NKÚ odporúča obci vypracovať plán kontroly a údržby VOS z dôvodu zabezpečenia
harmonogramu jeho údržby
-2- NKÚ odporúča obci uplatňovať zmluvne dohodnuté sankcie v prípade porušenia zmluvných
podmienok
Uznesenie č. 46/18 - Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve - Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, Bratislava
OZ schvaľuje Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie časti pozemku registra KN „C“
parc. č. 1412/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7783 m2,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Hrnčiarovce, obec Hrnčiarovce nad Parnou, okres
Trnava, zapísaného na liste vlastníctva č. 1400 o výmere cca 20 m2, nachádzajúcom sa
v zelenom páse oproti domu Vinohradnícka 10, na ktorom bude v rámci plánovanej stavby
„TA_OKS_Hrnčiarovce nad Parnou, VNK,TS,NNK“ stavebníkom Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
osadená stavba distribučnej trafostanice, za
navrhovanú cenu 64,- €/ m2.
Uznesenie č. 47/18 - Zmluva o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
OZ schvaľuje predloženú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien za účelom
vybudovania elektroenergetickej stavby a zariadenia podzemné káblové VN /22kV/ vedenie,
podzemné káblové NN /1kV/ vedenie, vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich
prevádzku v rámci plánovanej stavby „TA_OKS_Hrnčiarovce nad Parnou,
VNK,TS,NNK“ stavebníkom
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, za jednorázovú odplatu za zriadenie vecných bremien vo výške 19,-€ za 1 m2
výmery vecných bremien.
Uznesenie č. 48/18 - schválenie projektu ZOMOT (zmluva)
OZ schvaľuje:
a) predloženú Zmluvu o združení finančných prostriedkov a o spolupráci pri príprave a
implementácii projektu Envirovzdelávanie pre ZOMOT
b) partnerstvo obce na projekte Envirovzdelávanie pre ZOMOT, ktorého nositeľom je
ZOMOT. Realizácia projektu je podmienená získaním dotácie z Environmentálneho fondu.
c) spolufinancovanie v rozpätí do 500,- €
Uznesenie č. 49/18 – schválenie nájomnej zmluvy p. Hegyeshalmiovej Ľubici, Mlynárska
18, Hrnčiarovce n/P
OZ schvaľuje p. Hegyeshalmiovej Ľubici, Mlynárska 18, Hrnčiarovce n/P predĺženie
nájomnej
zmluvy o 1 rok.

Uznesenie č. 50/18 - schválenie splátkového kalendára
spoločnosťou Železničná
preprava, a.s. Koniarekova 19, Trnava
OZ schvaľuje predložený splátkový kalendár spoločnosťou Železničná preprava, a.s.
Koniarekova 19, Trnava na postupnú úhradu záväzku na dani z nehnuteľnosti vo výške
6533,74 €.

Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

