ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 23.05.2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Ing. Terézia Račková, RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Overovatelia: Mgr. Monika Čiefová, Ing. Mikuláš Moncman
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Kontrola uznesení
2/ Schválenie záverečného účtu za rok 2011
3/ Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
4/ Rozpočtové opatrenia
5/ Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení
6/ Použitie peňažného fondu
7/ Rôzne:
• predĺženie nájomnej zmluvy - Zápražný Ján
• odpustenie nájomného – Trnková
• odkúpenie časti obecného pozemku – metal design slovakia a.s.
• odkúpenie časti obecného pozemku – JUDr. Haršány
• ukončenie nájomnej zmluvy - Viera Bažányová - BAVEX
• odkúpenie obec. pozemku – Ing. Čamborová
• prenájom časti obecného pozemku – Masár Štefan
• odpustenie poplatku za smeti na rok 2012
• chodník cintorín
• dopravné značenie /zákaz vjazdu mot. vozidiel nad 12 t/
• MHD
• Športová ulica
• obecný rozhlas
• zber opotrebovaného kuchynského oleja
• financovanie rekonštrukcie ZŠ
• kultúrne akcie
• interpelácia poslanca
8/ Diskusia
Otvorenie – Ing. Jaroslav Kráľovič, starosta obce privítal prítomných na verejnom zasadnutí OZ,
overil skutočnosť, že z 9 poslancov OZ bolo prítomných 7 poslancov. Skonštatoval, že OZ je
uznášaniaschopné a oboznámil prítomných s návrhom programu dnešného zasadnutia. Navrhovaný
program OZ jednomyseľne schválilo.
1/ Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 28.03.2012:
uznesenia č. 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 boli splnené
uznesenia č. 17, 18, 27 neboli splnené
2/ Schválenie záverečného účtu za rok 2011
Plnenie rozpočtu za rok 2011 predniesla ekonómka obce a to:
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Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy školy
Príjmy celkom vrátane školy

926 097,- €
0,- €
48 588,- €
7 779,- €
982 464,- €

VÝDAVKY:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky školy
Výdavky celkom vrátane školy

355 239,- €
72 202,- €
67 887,- €
406 451,- €
901 779,- €

Prebytok rozpočtu obce v roku 2011
80 685,- €
z toho prídel do rezervného fondu
8 068,- €
zostáva do peňažného fondu
72 617,- €,
ktoré sa použijú na krytie výdavkov na rekonštrukciu školy v roku 2012 ZIPP, penále, stav. dozor,
regionálna agentúra.
3/ Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu pre neprítomnosť hlavného kontrolóra obce,
ktorý bol na plánovanej dovolenke predniesol jeho stanovisko k záverečnému účtu starosta obce.
Hlavný kontrolór obce odporúča OZ schváliť záverečný účet za rok 2011, tak ako bol prednesený.
Z prítomných 7 poslancov bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012
Ekonómka obce predkladá OZ návrh na rozpočtové opatrenia- presun rozpočtových prostriedkov v
rámci schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a výdavky a to:
Upravený o
Bežné príjmy:
Príjem z predaja pozemkov
3 000,- €
Príjem z dobropisov
3 200,- €
Z ostatných fondov obce
10 439,- €
Príjmy celkom:
16 639,- €
Bežné výdavky:
Manažment
Originálne kompetencie
Kultúrny dom
Oprava a údržba knižnice
Poistné AČ
Kapitálové výdavky:
Rekonštrukcia školy – vlastné zdroje
Výdavky celkom:

1 836,- €
1 150,- €
2 200,- €
1 000,- €
14,- €
10 439,- €
16 639,- €

Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh na rozpočtové opatrenia č. 1/2012 ako boli
prednesené. Z prítomných 7 poslancov bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2009 predniesla ekonómka obce, zmena nastala v položke dotácia
na mzdy a prevádzku na žiaka v materskej škole z 1263,- € sa zvýšila na 1244,- €/rok. Starosta obce
dal hlasovať, kto je za uvedený návrh predneseného Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2009.
Z prítomných 7 poslancov bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/ Použitie peňažného fondu
V zmysle ustanovenia § 10 odsek 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné,
aby OZ schválilo použitie peňažného fondu. Starosta obce navrhuje použiť prostriedky peňažného
fondu na bežné výdavky, na odstránenie havarijného stavu majetku obce a to:
• oprava strechy na športovej hale vo výške 1 070,28 €
• oprava miestneho rozhlasu vo výške cca 7 000,- €
Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh. Z prítomných 7 poslancov bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7/ Rôzne:
7.1 Predĺženie nájomnej zmluvy - Zápražný Ján
OZ bola prednesená žiadosť na predĺženie nájomnej zmluvy na obdobie 3 rokov nájomníkovi
bytovky na Mlynárskej č. 18 p. Zápražnému Jánovi. OZ po preskúmaní žiadosti nemalo výhrady,
aby menovanému bola predlžená nájomná zmluva na obdobie troch rokov t. j. do 31.07.2015.
Starosta obce dal hlasovať, z prítomných 7 poslancov bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.2. Odpustenie nájomného – Detské centrum Filly
Detské centrum Filly, Hrnčiarovce n/P obec prenajala na podnikateľskú činnosť p. Denise
Trnkovej, ktorá žiada OZ o odpustenie nájomného za obdobie prvého polroka 2012 /2.000,- €/ z
dôvodu, že doposiaľ Detské centrum Filly nezahájilo svoju prevádzku v prenajatých priestoroch,
teda reálne sa tam nevykonáva žiadna podnikateľská činnosť. OZ po zvážení danej skutočnosti
súhlasí s odpustením nájomného, ako je horeuvedené. Starosta obce dal hlasovať, z prítomných 7
poslancov bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.3 Odkúpenie obecného pozemku – metal design slovakia a.s.
Spoločnosť metal design slovakia a.s., Dlhé lúky 2, Hrnčiarovce n/P žiada o odkúpenie pozemku v
našom katastri, parcela č. 2125/1 o výmere 774 m2. Jedná sa pozemok, ktorý spoločnosť dlhodobo
užíva, ale nie majetkove vysporiadaný. OZ po prerokovaní uvedenej žiadosti navrhuje dohodnúť
osobné stretnutie so zástupcami spoločnosti, predrokovať podmienky odpredaja, pričom sa bude
prihliadať na platné VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom
obce, čo znamená, že odpredaj sa uskutoční formou verejnej súťaže.
7.4 Odkúpenie obecného pozemku – JUDr. Haršány a manž.
Vlastníci mlynu JUDr. Marián Haršány a manž. žiadajú o odkúpenie, príp. prenájom obecného
pozemku parc. č. 2052/8 o výmere 654 m2. Uvedená parcela predstavovala časť koryta mlynského
náhonu a reálne rozdeľuje pozemky, ktoré sú vo vlastníctve JUDr. Haršányho a manž. Zároveň
neumožňuje voľný prístup na ich pozemok parc. č. 2067, čím vytvára prekážku, ktorá im bráni
využívať vlastný pozemok. OZ doporučuje prihliadať na podmienky odpredaja podľa platného
VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce, čo znamená, že
odpredaj sa uskutoční formou verejnej súťaže.

-47.5 Odkúpenie obecného pozemku – Ing. Čamborová
OZ sa opätovne zaoberali žiadosťou Ing. Čamborovej, Hliníky 19, Hrnčiarovce n/P na odkúpenie
obecného pozemku parc. č. 417/1 o výmere 27 m2. V dôsledku zložitej majetkovej situácie v
danom prípade bude vyvolané komisionálne stretnutie s p. Čamborovou.
7.6 Ukončenie nájomnej zmluvy – Viera Bažányová - BAVEX
Firma BAVEX, baliareň čajov a potravín žiada obec o predčasné ukončenie nájomnej zmluvy
uzatvorenej dňa 04.08.1993 s Mestom Trnava. Mesto Trnava prenajalo Ing. Vítovi Bažánymu a
manž. Viere Bažányovej nehnuteľnosť na ul. Sv. Martina 1, Hrnčiarovce n/P na obdobie 20 rokov,
t. j. do 01.04.2014. Starosta obce informoval, že písomne žiadal menovaných o osobné stretnutie za
účelom prerokovania finančného vyrovnania a doloženia príslušných dokladov, ktoré by finančné
vyrovnanie nejako upravovali, doteraz nám nebola doručená žiadna odpoveď. OZ navrhuje uvedený
bod rokovania odročiť, kým nebudú príslušné doklady doručené na obecný úrad a zároveň žiada ,
aby im bolo umožnené oboznámiť sa s priestormi nehnuteľnosti a následne riešiť využitie týchto
priestorov.
7.7 Prenájom obecného pozemku – Štefan Masár
Štefan Masár, Krátka 1, Hrnčiarovce n/P žiada o prenájom obecného pozemku pozdĺž svojho
rodinného domu, parcela č. 170/2 o výmere cca 100 m2. OZ navrhuje, aby sa k uvedenému zámeru
vyjadril správca komunikácie a na základe tohto vyjadrenia obec zaujme stanovisko.
7.8 Odpustenie poplatku za smeti na rok 2012 jedná sa o občanov, ktorí sa dlhodobo nezdržujú v
mieste svojho bydliska z dôvodu, že pracujú, žijú v zahraničí, sú umiestnení v domove dôchodcov,
atď. Jedná sa o týchto občanov: Pavol Marko, Drobná 2, Pavol Fekete, Farská 46, Ladislav
Nižnanský, Facková 1, Karol Gábriš, Cíferská 39, Viera Nomilnerová, Kostolná 4, Emília
Garamvolgyiová, Hliníky 12, František Hrdina, Cíferská 22, Ľudovít Pozdech, Nová 27, Barbora,
Michaela Rezbárikové, Cintorínska 88, Viera Sprušanská, Sv. Martina 47, Marek Kupkovič,
Voderadská 29, Hrnčiarovce n/P. Starosta obce dal hlasovať, z prítomných 7 poslancov bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.9 Výstavba časti chodníka na miestnom cintoríne
Starosta obce informoval prítomných, že do súťaže na výber zhotoviteľa prác: „Chodník zo
zámkovej dlažby s vodovodným rozvodom na cintoríne“ boli podané 4 ponuky a to:
1/ STAVIS comp s.r.o., Prokopova 42, Bratislava – výška diela v hodnote 20 987,92 €
2/ CS, s.r.o., Coburgova 84, Trnava
17 395,67 €
3/ STAVEKO, Benkova 13, Nitra
17 859,83 €
4/ Komunikácie Cífer, Záhradná 2, Cífer
19 864,- €
Bola vybratá ponuka s najnižšou cenou, to znamená spoločnosť CS, s.r.o. Coburgova 84, Trnava.
Starosta obce dal hlasovať, z prítomných 7 poslancov bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
S výstavbou chodníka by sa malo začať v mesiaci jún 2012. OZ rozhodlo taktiež, že pri realizácii
výkopu vodovodu bude položený aj elektrický kábel na prípadné osvetlenie cintorína.
7.10 Dopravné značenie - „Zákaz vjazdu nad 12 ton“
Starosta obce informoval prítomných o situácií zákazu prejazdu nákl. áut nad 12 t od diaľnice.
Národná diaľničná spoločnosť už má vypracovaný projekt a čaká na jeho schválenie už len zo
strany policajného prezídia. OZ berie na vedomie uvedenú informáciu.
7.11 MHD
Starosta informoval, že MHD prechádza na nový spôsob dopravy, ktorá by mala byť skúšobne
spustená od 01.07.2012 alebo od 01.08.2012, termín nemá zatiaľ upresnený ani Mesto Trnava.
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železničnej stanici Trnava. OZ berie na vedomie uvedenú informáciu.
7.12 Športová ulica
Dňa 16.05.2012 sa v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach uskutočnilo stretnutie majiteľov pozemkov
na Športovej ulici za účelom vysporiadania pozemkov pod budúcou cestou na Športovej ulici. Z
uvedeného stretnutia po vzájomnej výmene názorov a návrhov bolo prijaté záväzné stanovisko pre
22 majiteľov pozemkov. Poslanci OZ boli prítomní na uvedenom stretnutí občanov, boli
oboznámení so skutočnou situáciou a predmetnými problémami občanov Športovej ulici. OZ berie
na vedomie podanú informáciu.
7.13 Obecný rozhlas
Dňa 28.03.2012 vyhorela ústredňa miestneho rozhlasu, boli porušené rozvody a z toho dôvodu
nebol rozhlas funkčný. Momentálne máme už novú dočasne zapožičanú ústredňu a rozhlas je
funkčný. Škodu touto udalosťou spôsobenú žiadame od poisťovne. OZ berie na vedomie uvedenú
informáciu.
7.14 Zber opotrebovaného kuchynského oleja
Starosta obce informoval na poslednom zasadnutí OZ, že rokuje so spoločnosťou LADISCO, s.r.o.,
Považany 287, ktorá sa zaoberá zberom opotrebovaného kuchynského oleja. V týchto dňoch sme
občanov informovali, že na Obecnom úrade a ZŠ vydávame plastové lieviky, ktoré sa použijú na
PET fľašu, kde sa bude opotrebovaný kuchynský olej, masť, tuk uskladňovať a po naplnení
odovzdávať do zberného kontajnera na to určeného, na zbernom mieste na Cintorínskej ulici alebo
v budove Základnej školy v Hrnčiarovciach n/P. OZ berie na vedomie uvedenú informáciu.
7.15 Financovanie rekonštrukcie ZŠ
Financovanie rekonštrukcie ZŠ bolo predmetom viacerých rokovaní OZ. Napriek urgenciám,
osobných návštev na Ministerstve pôdohospodárstva, ako aj medializácii problému, doposiaľ nám
neboli uvoľnené žiadne finančné prostriedky na uhradenie faktúr firme ZIPP. V týchto dňoch nám
bol doručený list z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, priamo od ministra
Ľubomíra Jahnátka, kde nám bolo oznámené, že boli uzavreté zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku v programe ROP- Infraštrukúra vzdelávania nad limit finančnej alokácie a v
súčasnosti je pôvodná finančná alokácia vyčerpaná. S firmou ZIPP bola uzatvorená dohoda o
platení penálov z omeškania vo výške 2400,- € mesačne do 30.06.2012. Doteraz sme firme ZIPP
uhradili na penáloch čiastku 9600,- €. Ak nebudú prevedené na účet obce dlžné finančné
prostriedky do 30.06.2012, obec bude nútená zmeniť spôsob platby. OZ berie na vedomie uvedenú
informáciu.
7.16 Kultúrne akcie:
• obecný guláš 02.06.2012
• otvorenie detského ihriska 02.06.2012
• oslava 50. výročia založenia školy 08.06.2012
• Deň otvorených dverí /ZŠ/ 09.06.2012
7.17 Interpelácia poslanca
OZ prejednalo jednotlivé body interpelácie poslanca a berie ich na vedomie.
8/ Diskusia:
• viacerí občania Novej ulici poukazujú na väčšie množstvo zaparkovaných áut, aj bez značky na
verejnom priestranstve, na miestnej komunikácie, na začiatku Novej ulice. Majiteľom
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výjazde z ulice. Občania žiadajú, aby sa uvedený problém riešil.
•

poslankyňa Mgr. Kátlovská žiada osadenie dopravnej značky „Zákaz státia“ na Bajkalskej
ulici /za RD p. Podsedníka/
•

poslanec Ing. Moncman žiada o zriadenie prechodu pre chodcov na Cíferskej ulici /od štadiónu
kolmo na Cíferskú ulicu/. Starosta zaujal stanovisko, že je treba vyžiadať stanovisko od Správcu
cesty a polície.
•

poslanec Mgr. Tomek žiada:
1/ o opravu výtlkov na Mlynárskej /od Nižnana po Sv. Martina/, Drobnej , Alexyho, Kostolnej
ulice /pred RD Kunovský/
2/ osadiť basketbalový kôš, bránky na školskom ihrisku
3/ pokosiť školské ihrisko
•

občan Cíferský Tibor, ul. Sv. Martina 100, Hrnčiarovce – opätovne žiada OZ o riešenie jeho
problému a to, že pred jeho rodinným domom je prepadnutý chodník /jama/. Menovaný tvrdí, že je
to spôsobené po výstavbe kanalizácie. Starosta obce poveril stavebnú komisiu obhliadkou skutkovej
situácie a navrhnúť riešenie problému do najbližšieho zasadnutia OZ.
•

občan /včelár/ Mrva Roman, Kostolná 29, Hrnčiarovce n/P žiada o prehodnotenie platného VZN
o chove zvierat, ktoré podmieňuje chov včiel na území obce súhlasom dotknutých susedov.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
23.05.2012:
a/berie na vedomie:
- správu hlavného kontrolóra obce
- informáciu o umiestnení dopravnej značky „Zákaz vjazdu nad 12 ton“
- informáciu o novom spôsobe dopravy MHD Trnava
- informáciu o stretnutí majiteľov pozemkov na Športovej ulici
- informáciu o havarijnej udalosti – vyhorenie ústredne miestneho rozhlasu
- informáciu o zbere opotrebovaného kuchynského oleja
- informáciu o financovaní rekonštrukcie ZŠ
- informáciu o pripravovaných kultúrnych akciách
- interpeláciu poslanca
- situáciu s parkovaním áut v obci
- požiadavky poslanca Mgr. Tomeka
- žiadosť občana Mrvu Romana
b/schvaľuje:
28/12 – záverečný účet za rok 2011
29/12 – zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012
30/12 – dodatok č. 3 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení
31/12 – použitie prostriedkov peňažného fondu na bežné výdavky vo výške 1070,28 € na
odstránenie havarijného stavu majetku obce – oprava strechy na športovej hale
32/12 použitie prostriedkov peňažného fondu na bežné výdavky vo výške 7000,- € na odstránenie
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33/12 – predĺženie nájomnej zmluvy nájomníkovi Zápražnému Jánovi, Mlynárska 18, Hrnčiarovce.
na obdobie 3 rokov t.j. do 31.07.2015.
34/12 – odpustenie nájomného na obdobie prvého polroka 2012 vo výške 2000,- € p. Denise
Trnkovej, Detské centrum Filly, Hrnčiarovce n/P
35/12 – odpustenie poplatku za smeti na rok 2012 občanom, ako je uvedené v textovej časti
36/12 - „Chodník zo zámkovej dlažby s vodovodným rozvodom na cintoríne“ zrealizuje spoločnosť
CS, s.r.o. Coburgova 84, Trnava
c/ukladá:
37/12 - osadenie dopravnej značky „Zákaz státia“ na Bajkalskej ulici /za RD p. Podsedníka/
38/12 – OcÚ vyžiadať stanovisko na zriadenie prechodu pre chodcov na Cíferskej ulici od Správcu
cesty a polície.
39/12 - stavebnej komisie uskutočniť obhliadku skutkovej situácie na ul. Sv. Martina 100,
Hrnčiarovce n/P a navrhnúť riešenie problému do najbližšieho zasadnutia OZ
d/odročuje:
• žiadosť spoločnosti metal design slovakia a.s. – odkúpenie obecného pozemku
• žiadosť JUDr. Haršányho a manž. - odkúpenie obecného pozemku
• žiadosť Ing. Čamborovej – odkúpenie obecného pozemku
• ukončenie nájomnej zmluvy – Viera Bažányová – BAVEX – finančné vyrovnanie
• prenájom obecného pozemku - Štefan Masár

Zápisnicu overili: Mgr. Monika Čiefová

Mgr. Mikuláš Moncman

