ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 11.05.2011
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Mgr. Monika Čiefová, p. František Máar
Overovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD., Mgr. Miloš Tomek
Program:
1/ Otvorenie
2/ Rozpočet 2011 - úpravy
3/ Rôzne:
- žiadosť Lukáč Emil, Farská ul. – posunutie stavebnej čiary
- sťažnosť Bilčíková Irena, Farská ul.
- žiadosť Petrášová Anna, Vinohradnícka ul. – odpredaj obec. pozemku
- žiadosť Mirga František, Hliníky – odpredaj obec. pozemku
- žiadosť Ádi Viliam, Hliníky – odpredaj obec. pozemku
- žiadosť Bánovec František – odpredaj obec. Pozemku
- žiadosť Supratek, Trnava
4/ Diskusia
1/ Otvorenie
Ing. Jaroslav Kráľovič, starosta obce, privítal všetkých prítomných, skonštatoval skutočnosť,
že OZ je uznášaniaschopné a oboznámil ich s návrhom programu. Navrhovaný program OZ
jednomyselne odsúhlasilo.
2/Rozpočet obce na rok 2011 – navrhované úpravy
Ekonómka obce predniesla prítomným návrh úprav v rozpočte na rok 2011:
Výdavková časť:
- aktivačná činnosť navýšenie o 1.000,- €
- za prenájom športovej haly na rok 2011 pre ŠK RAPID 3.900,-€
- údržba športovej haly 1.330,- €
- doplatok za elekt. energiu a plyn 5.900,- €
- spevácky zbor o 100,- €
- údržba MK a chodníkov o 1.000,- €
- stravovanie dôchodcov zvýšenie o 1.000,- €
- rekonštrukcia ZŠ navýšenie z vlastných zdrojov /práce naviac/ o 16.620,- €
Ďalšie výdavky predpokladáme pri úspešnosti podaných projektov a to 11.700,-€
Spolu: 42.550,- €
Uvedené výdavky budú vykryté z peňažného fondu. Starosta obce dal hlasovať kto je za, aby
boli zapracované uvedené úpravy do rozpočtu na rok 2011, tak ako boli prednesené.
Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Rôzne:
- žiadosť Lukáč Emil, Jiráskova 21, Trnava – žiadateľ je majiteľom parc. č. 2038/26 na
Farskej ulici /predĺženie/. Menovaný žiada o posunutie stavebnej čiary na 4 metre od hranice
pozemku. Stavebná komisia po obhliadke predmetného pozemku nedoporučuje posunutie
stavebnej čiary. Starosta obce dal hlasovať kto je za návrh stavebnej komisie:

-2Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť Lukáča Emila bola zamietnutá.
- sťažnosť Bilčíková Irena, Farská 29, Hrnčiarovce n/P – menovaná sa sťažuje na susedov
Lužáka Petra a Mrvu Romana, že zasahujú do jej pozemku. Problém p. Bilčíkovej sa na
zasadnutiach OZ riešil viackrát. Po opätovnom preskúmaní problému stavebná komisia
navrhuje riešiť daný problém geodetickým zameraním /vypracovať geometrický plán/ a v
prípade, že sa podozrenie potvrdí daný spor riešiť súdnou cestou. Starosta obce dal hlasovať
kto je za, aby sa daný problém riešiť takýmto spôsobom. Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 žiadosť Petrášová Anna a Petráš Karol, Vinohradnícka 2, Hrnčiarovce n/P manželia Petrášoví žiadajú o odkúpenie obecných pozemkov parc. č. 195/2 o výmere
21 m2 a parc. č. 196/2 o výmere 121 m2, na ktorých majú postavenú časť ich
rodinného domu.O uvedenej skutočnosti manželia Petrášoví nevedeli a zistili daný
skutkový stav až novým geodetickým zameraním. Vzhľadom na dlhodobo existujúce
vecné bremeno OZ odporúča odpredaj uvedených obecných pozemkov na základe
ceny stanovenej v znaleckom posudku. Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený
návrh. Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- žiadosť Mirga František, Hliníky 23, Hrnčiarovce n/P – menovaný žiada o
odkúpenie časti obecného pozemku /preluka medzi ul. Hliníky a Hrnčiarska ul./, kde by si
chcel vystavať garáž. Po prehodnotení žiadosti OZ nedoporučuje odpredaj predmetného obec.
pozemku, lebo by tým bol zabránený prechod z ul. Hliníky na Hrnčiarsku ulicu. Starosta dal
hlasovať kto je za, aby predmetný pozemok nebol odpredaný p. Mirgovi Františkovi:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť Mirga Františka bola zamietnutá.
- žiadosť Ádi Viliam, Hliníky 33, Hrnčiarovce n/P - menovaný žiada o odpredaj
pozemkov parc. č. 520/2 a 520/3, ktoré dlhodobo užíva. Prešetrením žiadosti bolo zistené, že
parc. č. 520/3 vlastní Záhoráková Alena, Hrnčiarska 16, Hrnčiarovce n/P a parc. č. 520/2 nie
je identifikovaná, teda nie je vo vlastníctve obce. Z toho dôvodu je uvedená žiadosť
bezpredmetná.
- žiadosť Bánovec František, J. Alexyho 20, Hrnčiarovce n/P – menovaný žiada o
odpredaj obecných pozemkov, ktoré dlhodobo užíval ešte pôvodný vlastník rodinného domu
Bernadič Anton. Jedná sa o tieto pozemky: parcela č. 1258/3 o výmere 30 m2, parc.č. 1258/4
o výmere 41 m2, parc. č. 1259/2 o výmere 171 m2. Po prešetrení uvedenej žiadosti stavebnou
komisiou bolo skonštatované, že Bánovec František pri stavbe plotu sa posunul /vybočil/ v
porovnaní s plotom susedovho pozemku. OZ navrhuje odpredaj časti obecných pozemkov na
základe znaleckého posudku a v súlade s platným VZN. Starosta obce dal hlasovať kto je za
uvedený návrh. Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
žiadosť Supratek, Coburgova 84, Trnava – uvedená firma opätovne žiada o
prehodnotenie svojej žiadosti za predpokladu, že náklady na zmenu územného plánu by si
menovaná firma v celom rozsahu hradila. OZ s uvedeným návrhom súhlasilo. Starosta obce
dal hlasovať, kto je za to, aby sa obrátil na spracovateľku UPD Ing. Krupovú so žiadosťou o
vypracovanie doplnku k územnému plánu obce, v rámci ktorého bude polyfunkčné
využívanie rozšírené na celý areál existujúceho Podielnického družstva. Náklady vyvolané
spracovaním uvedeného doplnku by boli v celom rozsahu hradené záujemcom o výstavbu v
predmetnom areáli. Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-34/ Diskusia:
 poslanec František Máar upozornil, že na verejnom priestranstve pri cintoríne je
umiestnená mobilná prevádzka Kamenárstvo, ktorej majiteľom je p. Rigo. Žiada OcÚ,
aby vyzval majiteľa na odstránenie mobilnej prevádzky Kamenárstvo, alebo zaplatiľ
daň za užívanie verejného priestranstva.
 rekonštrukcia ZŠ – starosta obce informoval prítomných, že momentálne prebiehajú
práce na streche budov ZŠ, následne sa budú budovy zatepľovať.
 kotolňa ZŠ - bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu kotolne ZŠ, momentálne
prebieha verejné obstarávania na dodávateľa.
 Obecný deň - starosta obce informoval prítomných o akcii „Obecný deň“ - varenie
gulášu, ktorá sa uskutoční dňa 11.06.2011 pri kultúrnom dome v Hrnčiarovciach n/P.
Zo zložiek pôsobiacich v obci bude zostavených 7 družstiev /dychovka, hasiči,
dôchodci, cykloklub, poľovníci, ŠK RAPID, družstvo KOMPLET/. Samotné varenie
gulášu bude ukončené vyhodnotením o 18.00 hod., kde bude víťazné družstvo
odmenené putovnou vareškou. Počas celého popoludnia sa o dobrú náladu postará
dychová hudba Hrčarovani. Záver dňa ukončíme ľudovou veselicou.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.05.2011:
a/ berie na vedomie:
- informáciu o rekonštrukcie ZŠ
- informáciu o rekonštrukcie kotolne ZŠ
- informáciu o Obecnom dni – varenie gulášu
b/ schvaľuje:
39/11 – úpravy v rozpočte na rok 2011, tak ako boli prednesené
40/11 – riešiť spor Bilčíková Irena so susedmi, ako bolo uvedené v textovej časti
41/11 – prípravu kúpno-predajnej zmluvy na základe znaleckého posudku na odpredaj
obecných pozemkov parc. č. 195/2 o výmere 21 m2, parc. č. 196/2 o výmere 121 m2.
Vzniknuté náklady hradí žiadateľ Anna Petrášová, Karol Petráš, Vinohradnícka 2,
Hrnčiarovce n/P
42/11 - prípravu kúpno-predajnej zmluvy na základe znaleckého posudku a v súlade s
platným VZN na odpredaj obecných pozemkov parc. č. 1258/3 o výmere 30 m2, parc. č.
1258/4 o výmere 41 m2, parc. č. 1259/2 o výmere 171 m2 Františkovi Bánovcovi, J. Alexyho
20, Hrnčiarovce n/P. Vzniknuté náklady hradí žiadateľ.
43/11 - vypracovanie doplnku ÚP obce, tak ako je uvedené v textovej časti
c/ zamieta:
44/11 - žiadosť Lukáča Emila, Jiraskova 21, Trnava - posunutie stavebnej čiary
45/11 - žiadosť Mirgu Františka, Hliníky 23, Hrnčiarovce n/P - odkúpenie obecného pozemku
46/11 - žiadosť Viliama Ádiho, Hliníky 33, Hrnčiarovce n/P ako bezpredmetnú
d/ ukladá:
47/11 - vyzvať p. Rigu riešiť problém umiestnenia mobilnej prevádzky Kamenárstvo
Zápísnicu overili: RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Mgr. Miloš Tomek

