ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 07.12.2011
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Monika Kopecká, Ing. Terézia Račková
Overovatelia: Mgr. Elena Kátlovská, Mgr. Miloš Tomek
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Rozpočet na roky 2012 – 2014
2/ Rozpočtové opatrenia č. 2/2011
3/ Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení
4/ Dodatok k VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
5/ Stravovanie dôchodcov
6/ Rôzne:
- rozpis zasadnutí OZ na rok 2012
- odpustenie poplatku za komunálny odpad
- odmeny poslancov
Otvorenie – starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných na verejnom zasadnutí
OZ, overil skutočnosť, že OZ je uznášaniaschopné a oboznámil ich s návrhom programu.
Navrhovaný program OZ jednomyselne odsúhlasilo.
1/ Rozpočet na roky 2012 – 2014
Poslanci OZ sa zaoberali návrhom rozpočtu na roky 2012 – 2014 na svojom poslednom
zasadnutí dňa 22.11.2011. Rozpočet poslanci pripomienkovali, zapracovávali zmeny
a v takejto upravenej podobe bol rozpočet zverejnený na úradných tabuliach a prednesený na
dnešnom zasadnutí OZ. Prítomní sa mali možnosť oboznámiť s príjmovou i výdavkovou
časťou rozpočtu na rok 2012.
Po oboznámení sa s rozpočtom na roky 2012 – 2014 predniesol svoje stanovisko
k predmetnému rozpočtu hlavný kontrolór obce. Navrhovaný rozpočet bol spracovaný
v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Hlavný kontrolór obce
odporúča OZ rozpočet na roky 2012 – 2014 schváliť a to: na rok 2012 ako záväzný a na roky
2013, 2014 ako rámcový – nezáväzný rozpočet.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby rozpočet na roky 2012 – 2014 bol schválený tak ako
navrhuje hlavný kontrolór obce. Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2/ Rozpočtové opatrenia č. 2/2011
Ekonómka obce oboznámila prítomných so zmenami rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2011. Poslanci boli s uvedeným materiálom oboznámení, preto starosta obce dal hlasovať,
kto je za schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2011 v takej podobe ako bolo prednesené.
Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení
V uvedenom dodatku sa upravuje výška dotácie na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka
ZŠ v zariadení školského stravovania, dieťa MŠ a školského klubu v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce a to: MŠ – 1244,- €, školský klub detí – 481,- €, zariadenie školského stravovania – 303,- €. Príčinou úpravy je potreba navýšenia dotácie školy z dôvodu poistenia
zrekonštruovaných budov. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie uvedeného
dodatku č. 2 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení
v takej podobe ako bolo prednesené. Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4/ Dodatok k VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
V uvedenom dodatku sa zvyšuje miestny poplatok za komunálny odpad a to:
- u fyzických osôb – obyvateľov na sumu 0,044 € za osobu a deň
- u fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb na sumu 0,011 € za osobu a deň
- ostatných na sumu 0,044 € za osobu a deň
Obec je nútená zvýšiť poplatok za KO vzhľadom na skutočnosť, že príjem z výberu
poplatkov za KO za rok 2011 bol 33.560,- € a náklady na odvoz komunálneho odpadu do
konca novembra 2011 sú 34.917,- €. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie
uvedeného dodatku k VZN č. 4/2008 ...v takej podobe ako bolo prednesené. Z prítomných 8
poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Stravovanie dôchodcov
Vzhľadom na veľký nárast stravníkov – dôchodcov OZ bolo nútené sa touto otázkou
zaoberať. Rozpočtované náklady na rok 2012 na stravovanie dôchodcov pri dnešnom počte
stravníkov /dôchodcov/ by sme prekročili v tejto kapitole o viac ako 3.000,- €, načo obec
momentálne nemá finančné prostriedky. Po predložení zoznamu stravníkov /dôchodcov/ a po
ich prehodnotení sociálnej odkázanosti, poslanci OZ navrhujú poskytovať dotáciu z rozpočtu
obce na stravovanie dôchodcov vo výške 0,68 €/obed, iba dôchodcom so zníženou mobilitou,
čo momentálne predstavuje 11 stravníkov /dôchodcov/. U týchto dôchodcov bude cena za 1
obed predstavovať čiastku 1,97 €. U ostatných dôchodcov bude cena za 1 obed predstavovať
čiastku 2,65 €, s účinnosťou od 01.01.2012. OZ ďalej navrhuje, že každý nový stravník
/dôchodca/ si musí podať žiadosť na OcÚ, ktorá bude následne prehodnotená a schválená OZ.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie uvedeného návrhu. Z prítomných 8
poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/ Rôzne:
- návrh zasadnutí OZ na rok 2012 a to: 15.02., 28.03., 16.05., 20.06., 05.09., 17.10., 22.11.
- pracovná porada, 12.12.2012
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie uvedeného návrhu. Z prítomných 8
poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2011, 2010
O odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2011 žiadajú:
Firma AX MERLIN, Dlhé lúky 4, Hrnčiarovce n/P, ktorá neprevádza svoju podnikateľskú
činnosť, neprodukuje žiadny odpad. Občania, ktorí v našej obci majú trvalý pobyt, ale nie sú
celoročne prítomní na území obce a to: Kollarovič Anton, Lávková 1, Zárecká Jana, Nová 7,
R. 2010 - Tibenský Patrik - 3 osoby, Hliníky 26, Hrnčiarovce n/P.
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Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- odmeny poslancov – starosta obce navrhuje odmenu za rok 2011 a to: poslanec vo výške
200,- €, poslanec + predseda komisie vo výške 250,- €, ktoré budú vyplatené vo výplatnom
termíne za mesiac december 2011. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie uvedeného
návrhu. Z prítomných 8 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- kultúrne akcie – starosta obce pozval prítomných na pripravované akcie, ktoré budú
v našom kultúrnom dome a to: 10.12.2011 o 18.00 hod. koncert Karola Rosenbergera
18.12.2011 o 15.00 hod. vianočný koncert spevácky súbor
Hrnčarovan
28.01.2012 domáca zabíjačka
- mestská doprava – starosta obce informoval prítomných, že zatiaľ v mestskej doprave
nebudú zmeny, predpokladá sa, že nový spôsob dopravy by mal začať od leta 2012, kde bude
6 hlavných liniek a 6 doplnkových liniek, ktoré budú končiť na železničnej stanici. Do tohto
obdobia budeme určite pozvaný na spoločné rokovania s Mestom Trnava, SAD Trnava, VÚC.
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ – stavba bola úspešne ukončená, kolaudácia by sa mala uskutočniť
v januári 2012.
- objekt bývalej MŠ – uvedený objekt bol zrekonštrulovaný súkromným prenájomcom, ktorý
tu bude prevádzkovať od 02.01.2012 Detské centrum Filly s kapacitou 70 detí.
- pošta – starosta obce informoval prítomných, že od 02.01.2012 bude pošta presťahovaná do
novovybudovaných priestorov na Farskej ulici č. 58.
Vyhodnotenie činností jednotlivých komisií:
- poslanec Ing. Rastislav Mrva, predseda stavebnej komisie predniesol vyhodnotenie
činnosti stavebnej komisie za IV.Q.2011, kde riešili 2 sťažnosti občanov: Valovič Zdeno, Sv.
Martina 116 – odtok vody zo strechy suseda, Klokner Jozef, Sv. Martina 108 – nesprávne
prevádzanie stavebných prác na rekonštrukcie.
- poslankyňa Ing. Terézia Račková, predsedníčka finančnej komisie informovala, že
komisia sa zúčastnila na pracovnom rokovaní, kde spolu s ekonómkou obce pripravovali
návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014.
- poslanec František Maár, predseda poriadkovej komisie – komisia na svojom zasadnutí
dňa 18.10.2011 riešila susedský spor Valovič – Jariabková, Sv. Martina 116, Hrnčiarovce.
poslankyňa RNDr. Monika Kopecká predsedníčka komisie pre ŽP a pozemkové úpravy
zasadala dňa 20.10.2011, kde riešila pripomienky ROEPu, rokovali ohľadne výsadby drevín,
delimitácie pozemkov od mesta Trnava, ako aj o zmenách zákona o veterinárnej starostlivosti.
- poslankyňa Mgr. Elena Kátlovská, predsedníčka kultúrno-športovej komisie - komisia
na svojom zasadnutí sa zaoberala prípravou Mikulášskeho posedenia a vianočného koncertu.
- poslankyňa Mgr. Monika Čiefová, predsedníčka sociálnej komisie - komisia na svojom
zasadnutí dňa 19.10.2011 riešila žiadosť občana o umiestnenie do domova dôchodcov a tohto
ročných jubilantov.
7/ Diskusia:
- poslankyňa RNDr. Kopecká – žiada doplniť na internetovú stránku obce územný plán
- autobusová zástavka pri Naništovi je poškodená, treba ju opraviť
- poslankyňa Mgr. Čiefová – žiada pridať lampu na verejné osvetlenie pri vstupe do
obce, alebo reflexné návestidlo
- občan Žák Timotej – upozorňuje, že na ul. Sv. Martina č. 2 parkujú zamestnanci
firmy, ktorá pôsobí v objekte bývalej firmy Bavex po obidvoch stranách cesty
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starosta obce informoval prítomných, že tento problém už nebude, lebo firma tam
bude pôsobiť už len do februára 2012. Ďalej upozorňuje na:
výtlk na MK Kostolná ul. pri RD p. Kunovského
jamový chodník popri kostole
potrebu urobiť orez na stromoch v údolí – ul. Sv. Martina
potrebu osadiť aspoň 2 lampy na cintoríne
občan PaedDr. Tomly Bystrík – upozorňuje na problémy na Športovej ulici, že nie je
tam vybudovaná cesta a majú problémy s vývozom komunálneho odpadu. Starosta
obce vie o tomto probléme, že pozemky pod cestou nie sú vlastnícky vysporiadané
a bol informovaný, že boli vyvolané viackrát rokovania s majiteľmi pozemkov, avšak
boli neúspešné. Obec má záujem o riešenie tejto situácie a preto navrhuje vyvolať
rokovanie s majiteľmi pozemkov na Športovej ulici na február 2012, kedy
predpokladáme ukončenie ROEPu. Čo sa týka otázky vývozu smetí, zástupca firmy
A.S.A. Trnava, Ing. Cintavý, na náš podnet bol zhodnotiť možnosť vývozu smetí zo
Športovej ulici, ale uviedol, že ich smetiarske auto by tade neprešlo, zapadlo by.
Starosta obce môže v tejto veci dať prísľub, že môžeme poprosiť o prehodnotenie tejto
situácie na Športovej ulici, keďže momentálne je tam navezený štrk.
občan Cíferský Tibor – opätovne upozorňuje na jamu na ul. Sv. Martina pred svojim
RD, ktorá vznikla pri výstavbe kanalizácie
občianka Mgr. Mrvová Veronika – informovala, že dňa 29.10.2011 sa v areáli ZŠ
v Hrnčiarovciach n/P uskutočnil festival filmových strašidiel. Ona sa bola pozrieť na
tejto akcie a vyvolalo to v nej veľké pohoršenie. Nesúhlasí s takýmito akciami, ktoré
prezentujú keltskú kultúru, Halloween a žiada starostu obce, aby informoval riaditeľku
ZŠ, že deti sa majú riadiť našou kultúrou, našimi sviatkami a nie americkými
sviatkami - Halloweenom.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 07.12.2011:
a/ berie na vedomie:
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2012 – 2014
- kultúrne akcie – koncert Rosenbergera, vianočný koncert, zabíjačka
- informácie o mestskej doprave
- informácie o kolaudácie ZŠ s MŠ
- informácie o otvorení Detského centra Filly
- informácie o presťahovaní miestnej pošty
- informáciu a pripomienky občianky Mgr. Mrvovej Veroniky
b/schvaľuje:
90/11 – rozpočet na roky 2012 – 2014 a to: na rok 2012 ako záväzný a na roky 2013, 2014
ako rámcový – nezáväzný rozpočet
91/11 - rozpočtové opatrenia č. 2/2011
92/11 - dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení
93/11 - dodatok k VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a komunálnom odpade
94/11 - poskytovať dotáciu z rozpočtu obce na stravovanie dôchodcov vo výške 0,68 €/obed,
iba dôchodcom so zníženou mobilitou s účinnosťou od 01.01.2012. U ostatných dôchodcov
platia podmienky ako je uvedené v textovej časti
95/11 – rozpis zasadnutí OZ na rok 2012
96/11 – odpustenie poplatku za komunálny odpad, tak ako je uvedené v textovej časti
97/11 - odmeny poslancov, tak ako je uvedené v textovej časti
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98/11 - doplniť na internetovú stránku obce územný plán
99/11 - opraviť autobusovú zástavku pri Naništovi
100/11 - pridať lampu pri vstupe do obce, alebo reflexné návestidlo
101/11 - vyvolať rokovanie s majiteľmi pozemkov na Športovej ulici na február 2012, kedy
predpokladáme ukončenie ROEPu
102/11 - osloviť Ing. Cintavého, zástupcu firmy A.S.A. Trnava o možnosti prehodnotenia
vývozu komunálneho odpadu zo Športovej ulici

Zápisnicu overili: Mgr. Elena Kátlovská

Mgr. Miloš Tomek

