ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
Hrnčiarovce n/P, konaného dňa 07.09.2011
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Ing. Terézia Račková, František Maár
Overovatelia: Mgr. Monika Čiefová, Mgr. Miloš Tomek
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Kontrola uznesení
2/ Odsúhlasenie obecnej stránky
3/ Predĺženie zmlúv nájomných bytov na bytovke Mlynárska č. 18
4/ Informácie o rekonštrukcii ZŠ s MŠ
5/ Informácie o prestavbe kotolne
6/ Zmena priestoru na detské ihrisko a vytvorenie priestoru na parkovisko v areály ZŠ
7/ Informácia o stave výberu miestnych poplatkov a daní
8/ Oprava časti strechy na športovej hale
9/ Dodatok č. 3 k VZN o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ ...
10/ Rôzne:
- odpustenie poplatkov za smeti
- splátkový kalendár na daň z nehnuteľnosti JUDr. Mareková
- knižnica
- ex post monitorovacia kontrola
- interpelácia poslanca p. Maára
- zberný dvor
- žiadosť p. Barteková – spolufinancovanie nákladov na úpravu časti MK
- žiadosť p. Kontína – odpredaj obecného pozemku
11/ Diskusia
Starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných na verejnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, overil skutočnosť, že OZ je uznášaniaschopné, ospravedlnil neprítomnosť
poslancov Mgr. Kátlovskú /dlhodobo na PN/ a Ing. Moncmana, ktorý je na služobnej ceste.
OZ bolo oboznámené s návrhom programu. Navrhovaný program OZ jednohlasne
odsúhlasilo.
1/ Kontrola uznesení
Z posledného zasadnutia OZ zo dňa 22.06.2011 nám vyplynulo splniť nasledovné úlohy:
Uzn. 59/11 – zaslať list na Ministerstvo dopravy, Krajský úrad, odbor dopravy, Obvodný
úrad, odbor dopravy – spoplatnenie ciest III. triedy – úloha splnená
Uzn. 60/11 – osloviť komisiu, ktorá spracováva novelizáciu zákona o veterinárnej správe, aby
zapracovali do materiálov novelizácie chov divokých šeliem /levov/ - úloha splnená – starosta
obce a poslankyňa RNDr. Kopecká osobné za týmto účelom navštívili kompetentné osoby
v parlamente.
Uzn. 61/11 – osadiť stĺpiky pri bytovke Hliníky – úloha splnená
2/ Odsúhlasenie obecnej stránky
Poslanci OZ sa mali možnosť oboznámiť s návrhom novej obecnej stránky, pričom boli
informovaní, že počas 6 mesiacov je možnosť stránku upravovať a pripomienkovať. Na

-2stránke bude určený priestor aj na pripomienky občanov. Starosta obce dal hlasovať, kto je za
uvedený návrh obecnej stránky v takej podobe ako bola stránka prezentovaná, z prítomných 7
poslancov bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Predĺženie zmlúv nájomných bytov na bytovke Mlynárska č. 18
Jedná sa o 5 nájomníkov, ktorým k 31.10.2011 končia nájomné zmluvy. Nájomník Tibenský
Peter nežiada o predĺženie nájomnej zmluvy z dôvodu vyriešenia si svojej bytovej otázky
a tým sa uvoľňuje 3-izbový byt. Ostatní nájomníci Procházková Oľga, Bednár Rastislav,
Pekar Marek, Hrašna Dušan spĺňajú finančné podmienky na predĺženie nájomných zmlúv na
ďalšie 3-ročné obdobie t.j. do 31.10.2014. Starosta obce dal hlasovať kto je za, aby
menovaným boli predĺžené nájomné zmluvy do 31.10.2014:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zároveň starosta obce informoval prítomných, že o uvoľnený 3-izbový byt prejavil záujem
nájomca Bednár Rastislav, ktorý momentálne užíva 2-izbový byt. OZ doporučuje uvedenú
výmenu uskutočniť. Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Týmto sa uvoľňuje 2-izbový byt, zo zoznamu žiadostí o nájomné byty za obdobie od r. 2006 –
2011 boli vybrané iba žiadosti občanov Hrnčiaroviec. Mnoho občanov si za uvedené obdobie
už vyriešili svoju bytovú otázku a po preštudovaní zoznamu uchádzačov o nájomné byty by
sa jednalo o týchto záujemcov: Masár Martin, Farská 15, Hrnčiarovce n/P a Pešková Katarína,
Farská 3, Hrnčiarovce n/P. Poslankyňa RNDr. Kopecká navrhuje, aby sa oslovila Melicherová
Jana nájomníčka 1-izbového bytu, ktorá žije v byte spolu s 2 deťmi. OZ z tohto dôvodu
odročuje túto časť bodu a prenájom 2-izbového bytu sa bude riešiť na rokovaní na najbližšom
zasadnutí OZ.
4/ Informácia o rekonštrukcie ZŠ s MŠ
Starosta obce informoval, že práce na rekonštrukcie ZŠ pavilón B boli ukončené a
momentálne prebiehajú práce na pavilóne A a to: ukončuje sa zatepľovanie a následne aj
fasáda na tejto časti budovy. Predpokladáme, že práce by mali byť ukončené do 30.09.2011.
5/ Informácie o prestavbe kotolne
Starosta obce informoval, že kotolňa ZŠ je zrekonštrulovaná, zrenovovaná a schopná
prevádzky. Momentálne prebieha kolaudačné konanie.
6/ Zmena priestoru na detské ihrisko
Prenájomca športovej haly p. Dobišová v rámci zveľadenia priestoru pred ŠH chce vybudovať
prístrešok /pergolu/, zámkovú dlažbu, nejaký priestor pre deti /preliezky/ a tým vznikla
myšlienka vybudovať obecné detské ihrisko v týchto priestoroch. Naviac pre rodičov a deti
bude v športovej hale k dispozície sociálne zariadenia, ako aj občerstvenie v bufete. Poslanci
OZ uvítali uvedený návrh a doporučujú, aby oplotenie plot z pôvodného priestoru určeného
na detské ihrisko bolo presunuté do navrhovaných priestorov pred ŠH svojpomocne. Starosta
obce dal hlasovať kto je za prevedenie uvedeného návrhu:
Za: 7 poslancova
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce zároveň informoval prítomných, že priestor, ktorý vznikne po presunutí
oplotenia z pôvodného detského ihriska, by sa mohol využiť do budúcna ako parkovisko pre
potreby ZŠ.

-37/ Informácia o stave výberu miestnych poplatkov a daní
Pracovníčka OcÚ p. Zárecká informovala prítomných o stave výberu
k 07.09.2011 a to:
- miestny poplatok za psa
zaplatené 1.398,97 € - miestny poplatok za komunálny odpad
zaplatené 32.485,43 € - daň z nehnuteľnosti
zaplatené 81.809,78 € -

poplatkov a daní
100 %
96,01 %
96,69 %

8/ Oprava časti strechy na športovej haly
Časť strechy na športovej hale, konkrétne nad šatňami je porušená, do ŠH zateká, je to
havarijný stav, ktorý je potrebné riešiť. Finančné náklady na opravu tejto časti strechy by
činili cca 10.000,- €. OZ zvážilo momentálnu finančnú situáciu a dospelo k názoru, že
z dôvodu nedostatku financií oprava strechy na ŠH sa bude riešiť až na jar v roku 2012.
9/ Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Tento dodatok sa mení v článku 2, odsek 3 VZN č. 3/2008 a to:
- stravníci od 2 do 6 rokov celková hodnotu stravnej jednotky z pôvodných 1,13 € na 1,27 €
- stravníci od 6 do 11 rokov
- // 0,96 € na 1,09 €
- stravníci od 11 do 15 rokov
- // 1,03 € na 1,16 €
- stravníci - zamestnanci
- // 1,13 € na 1,26 €
Starosta obce dal hlasovať kto je za schválenie uvedeného návrhu, z prítomných 7 poslancov
bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Tento dodatok nadobúda účinnosť k 01.10.2011.
10/ Rôzne:
- odpustenie poplatkov za smeti na rok 2011 – jedná sa o týchto občanov: Kubovič Ľudovít,
Hliníky 39, Hrdina František, Cíferská 22, Valovič Zdenko, Sv. Martina 116, Ing. Drobná
Mária, J. Alexyho 2. Po prešetrení žiadostí, OZ navrhuje odpustiť poplatky za smeti občanom:
Kubovič Ľudovít, Hrdina František, Valovič Zdenko. Starosta obce dal hlasovať kto je za
uvedený návrh:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pri žiadosti Ing. Drobnej, ktorá žiada o odpustenie poplatku za smeti na 3 osoby vznikli
pochybnosti opodstatnenosti tejto žiadosti a OZ navrhuje odpustiť poplatok za smeti na 2
osoby a to: Ing. Drobná Mária a Bilčíková Katarína, ktoré platia poplatok za smeti v nájme za
byty v Trnave. Poplatok za jednu osobu Drobnú Otíliu nie je zdokladovaný, preto OZ trvá na
jeho uhradení. Starosta obce dal hlasovať, kto je za riešenie žiadosti Ing. Drobnej tak, ako je
uvedené:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- žiadosť o splátkový kalendár na platenie dani z nehnuteľnosti – JUDr. Mareková –
menovaná je vlastníčkou nehnuteľnosti v bývalom areáli TAZ-ky a žiada OZ o splátkový
kalendár platenia dani z nehnuteľnosti a to:
1/ do 25.08.2011
400,- €
2/ do 30.10.2011
400,- €
3/ do 30.12.2011
400,- €

-44/ do 30.01.2012
314,- €
Prvá splátka bola už uhradená.
Menovaná odôvodňuje svoju žiadosť tým, že je dôchodkyňa a zatiaľ sa jej nehnuteľnosť
nepodarilo prenajať. Starosta obce dal hlasovať kto je za schválenie uvedené splátkového
kalendára:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- knižnica – zmena priestorov – Mgr. Hrušovská, riaditeľka ZŠ predniesla OZ , že z dôvodu
výučby 2 cudzích jazykov sa jej žiaci v triedach delia na dve skupiny a ona nemá zabezpečené
pre ne vyhovujúce priestory, preto navrhuje preniesť knižnicu do priestorov, ktoré by na
knižnicu boli vyhovujúcejšie /menšie okná/, len by bolo potrebné túto miestnosť vymaľovať,
dať novú podlahovú krytinu. Starosta obce dal hlasovať kto je za, aby boli uvedené úpravy
miestnosti pre knižnicu prevedené na náklady obce:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-ex post monitorovacia kontrola – starosta obce informoval prítomných, že z Ministerstva
pôdohospodárstva prišla kontrola na projekt – „Rekonštrukcia MK Hrnčiarska, Brodná ul.,
dopravné značenie, autobusové zástavky“. Kontrola bola zameraná na finančné plnenie, ako
aj na skutočné prevedenie prác. Kontrola prebehla bez závad, iba nám bolo uložené, že je
potrebné do 30.09.2011 opraviť zástavky, ktoré boli pomaľované, z časti poškodené.
- interpelácia poslanca p. Maára:
1/ ako sa pokročilo v riešení problému obchvatu a či bola poslaná žiadosť o zmenu
dopravného značenia – starosta obce informoval, že nám prišla odpoveď z Krajského úradu,
odbor dopravy, kde nám oznámili, že predložili návrh obmedzenia premávky nákladných
vozidiel na cestách II. a III. triedy. Vo vypracovanom návrhu sú uvedené aj cesty III/06117
a III/06170. Pre Výskumný ústav dopravy Žilina na základe podkladov poskytnutých
cestnými správnymi orgánmi pre cesty II. a III. triedy vypracoval tunajší úrad zoznam úsekov
II. a III. triedy s kritickou intenzitou dopravy nákladných vozidiel v súvislosti s výberom
mýta. Do zoznamu bola zaradená aj cesta III/06117 Hrnčiarovce n/P, Voderady, Pavlice,
Pusté Uľany.
2/ či boli zahájené práce na projektovej dokumentácie obchvatu Hrnčiarovce n/P /TTSK/ –
Trnavský samosprávny kraj, Ing. Klobušiak nám podal informáciu, že z dôvodu nedostatku
financií boli všetky projekty pozastavené
3/ koľko peňazí z rozpočtu obce stála doteraz oprava ZŠ – k dnešnému dňu sa jedná
o finančnú čiastku 14.856,- €, odsúhlasené OZ bolo 16.605,- €, rozdiel medzi týmito
čiastkami tvoria práce, ktoré nie sú doteraz prevedené /oplechovanie, .../.
- zberný dvor – doteraz nám nebola zaslaná odpoveď či náš projekt bol úspešný, alebo
neúspešný. Bol zverejnený zoznam neúspešných projektov a tam Obec Hrnčiarovce n/P nie je
- žiadosť Barteková Mária, Hliníky 48, Hrnčiarovce n/P – menovaná navrhuje OZ, že by
sa spolupodieľala na nákladoch, ktoré by vznikli pri úprave terénu vybetónovaním v časti
Hliníky, kde menovaná býva. Jedná sa asi o 70 m2. OZ doporučuje osloviť p. Bartekovú, aby
bližšie špecifikovala svoj návrh.
- žiadosť Kontína Dušan a manž., Hrnčiarska 4, Hrnčiarovce n/P - menovaní žiadajú
o odkúpenie verejného priestranstva pred svojim RD z dôvodu, že priestor by využívali na
parkovanie svojho motorového vozidla. Jedná sa o výmeru 41,1 m2. Občianka Ing.

-5Čamborová upozornila OZ, že manželia Kontínoví nemajú svoj pozemok vlastnícky
vysporiadaný. OZ doporučuje uvedenú skutočnosť preveriť a v prípade, že manž. Kontínovi
sú vlastníci parc. č. 537, schvaľuje odpredaj verejného priestranstva. Starosta dal hlasovať,
kto je za takéto riešenie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11/ Diskusia:
- poslanec František Maár – žiada o umiestnenie tabule „Zákaz vyvážania smetí“ pri
potoku
- poslanec Mgr. Miloš Tomek – upozorňuje, že by sa mohla vyzvať firma, ktorá
zrealizovala opravu na dažďovej kanalizácie na Novej ulici pred RD p. Marku, aby
časť MK zabetónovali

-

Mgr. Hrušovská, riaditeľka ZŠ – upozorňuje, že parkovisko pri ZŠ, ktoré má slúžiť na
parkovanie pre učiteľov a rodičov je dlhodobo obsadené autami súkromných osôb,
menovaná žiada OZ, aby riešilo tento problém. OZ navrhuje riešiť tento problém
osadením dopravnej značky po prerokovaní a odsúhlasení dopravným inšpektorátom.

-

poslankyňa Ing. Terézia Račková - žiada o odstránenie zvyškov spomaľovača na
Cintorínskej ulici pred kostolom a opraviť bránu na cintoríne. Zároveň žiada starostu,
aby informoval prítomných o autobusovej doprave. Momentálne vieme, že do
obce bude chodiť linka č. 11, ktorá bude končiť na železničnej stanice. V mesiaci
september bude vyvolané rokovanie s Mestom Trnava Ing. Stankom, kde by sme
mali dostať bližšie informácie o pripravovanej zmene MHD a následne budeme
informovať občanov.

-

poslankyňa Mgr. Monika Čiefová – informuje, že občania obce ju žiadajú, aby sme
riešili otázku nedovoleného pálenia záhradného odpadu, haluzoviny ... Podľa zákona
ako aj platného VZN obce je akékoľvek pálenie v obci zakázané. Polícia je
oboznámená s našim prijatým VZN a v prípade upozornenia má právo uložiť pokutu.
OZ doporučuje upozorniť občanov na zákaz spaľovania reláciou v miestnom rozhlase.

-

Občianka p. Libichová, bytovka Hliníky – žiada či by nebolo možné umiestniť pred
ich bytovku kontajner na plasty z dôvodu, že jedenkrát do mesiaca vývoz
separovaného odpadu im nepostačuje, majú problémy s uskladnením tohto odpadu.
Zároveň by sa rada informovala ako je to s vybudovaním miestnej komunikácie na
Športovej ulice, kde momentálne staviame rodinný dom. Predseda stavebnej komisie
Ing. Mrva informuje, že momentálne sa neuvažuje s vybudovaním MK z dôvodu, že
pozemky pod cestou nie sú vlastnícky vysporiadané a doporučuje riešiť predmetný
problém dohodou všetkých vlastníkov pozemkov na Športovej ulici.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 07.09.2011:
a/berie na vedomie:
- plnenie uznesení zo zasadnutia OZ z 22.6.2011
- informáciu o prebiehajúcich prácach na rekonštrukcie ZŠ s MŠ
- informáciu o prestavbe kotolne ZŠ
- informáciu o stave výberu poplatkov a daní
- informáciu o ex post monitorovacej kontrole
- interpeláciu poslanca p. Maára
- informáciu o projekte – zberný dvor
- informáciu o autobusovej doprave

-6b/schvaľuje:
65/11 – obecnú stránku v takej podobe ako bola prezentovaná
66/11 – predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom na bytovke Mlynárska 18, Hrnčiarovce
n/P do 30.10.2014 a to: Procházková Oľga, Pekar Marek, Hrašna Dušan
67/11 – výmenu 2-izbového bytu za 3-izbový byt nájomcovi Bednárovi Rastislavovi,
Mlynárska 18, Hrnčiarovce n/P
68/11 – zmenu priestoru na vybudovanie detského ihriska
69/11 – Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ ...
70/11 – odpustenie poplatku za smeti na r. 2011: Kubovič Ľudovít, Hrdina František,
Valovič Zdenko
71/11 – odpustenie časti poplatku za smeti na r. 2011 Ing. Drobnej Márii tak ako je
uvedené v textovej časti
72/11 – splátkový kalendár na platenie dani z nehnuteľnosti JUDr. Marekovej
73/11 – zmenu priestorov pre knižnicu
74/11 – odpredaj časti verejného priestranstva man. Kontínovým za podmienok ako je
uvedené v textovej časti
c/ukladá:
75/11 - osloviť p. Bartekovú Máriu o bližšie špecifikovanie svojej žiadosti
76/11 – umiestniť tabuľu „Zákaz vyvážania smetí“ pri potoku
77/11 - vyzvať Cestné stavby, aby zabetónovali MK na Novej ulici po prevedenej oprave
dažďovej kanalizácie
78/11 - prerokovať osadenie dopravnej značky na parkovisku pred ZŠ
79/11 – odstrániť spomaľovač na Cintorínskej ulici
80/11 - opraviť bránu cintorína
81/11 - zrealizovať reláciu v miestnom rozhlase – spaľovanie
82/11 - zabezpečiť kontajner na plasty pred bytovku Hliníky
d/odročuje:
83/11 - pridelenie 2-izbového bytu do najbližšieho zasadnutia OZ
84/11 - opravu časti strechy na športovej hale

Zápisnicu overili: Mgr. Monika Čiefová

Mgr. Miloš Tomek

