ZÁPI SNI CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
Hrnčiarovce n/P, konaného dňa 22.11.2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD., Mgr. Elena Kátlovská
Overovatelia: Ing. Terézia Račková, Mgr. Miloš Tomek
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hrnčiarovce n/P - schválenie
2/ Prerokovanie rozpočtu na roky 2013 – 2015
3/ Prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady …
4/ Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní a vykonávaní prepravy osôb - schválenie
5/ Rôzne
Otvorenie – starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných, overil skutočnosť, že OZ je
uznášaniaschopné, z 9 poslancov je prítomných 7 poslancov. Zasadnutia OZ sa nezúčastnila
Mgr. Monika Čiefová /ospravedlnená/, Bibiána Púchla /PN/. Starosta obce predniesol program,
ktorý OZ jednomyseľne schválilo.
1/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hrnčiarovce n/P
Tieto zásady upravujú:
– postavenie a funkciu rozpočtu obce
– rozpočtový proces obce
– zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie obce
– finančnú kontrolu
– hospodárenie rozpočtovej organizácie obce
S predmetným materiálom sa mali poslanci možnosť oboznámiť, pracovný materiál im bol zaslaný.
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k predmetnému materiálu. Starosta obce dal hlasovať, kto
je za schválenie „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hrnčiarovce n/P“ v takom
znení, ako boli prezentované:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2/ Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že do návrhu rozpočtu na rok 2013 do
kapitálových výdavkov boli zapracované tieto výdavky:
– rekonštrukcia kultúrneho domu z vlastných prostriedkov
75.600,- €, z envirofondu
190.000,- €
– cintorínsky plot 3.500,- €
– rekonštrukcia MK Drobná ul. 65.000,- €
Na návrh poslankyne RNDr. Kopeckej bolo zapracované zvýšenie fin. prostriedkov pre ZŠ o 600,€ na ventilátor pre školskú jedáleň. Poslanci boli s predmetným materiálom oboznámení,
prehodnotili a upravili jednotlivé položky príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu. Z dôvodu
zapracovania návrhu poslankyne RNDr. Kopeckej je potrebné urobiť Dodatok k VZN č. 2/2009 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ … OZ takto upravený návrh rozpočtu berie
na vedomie, ako aj vypracovanie Dodatku k VZN č. 2/2009 ...
3/ Prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady …
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že z dôvodu zmien v zákone č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach … a jeho neskorších zmien s účinnosťou od 1.1.2013 je potrebné pristúpiť k

-2určitým zmenám aj v našej obci a to: u dani z nehnuteľnosti, čiastočné zmeny u dani za užívanie
verejného priestranstva a ostatné miestne dane zostávajú bez zmien. S predmetným materiálom sa
mali poslanci možnosť oboznámiť, pracovný materiál im bol zaslaný. OZ takto upravený návrh
VZN o miestnych daniach ... berie na vedomie.
4/ Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní a vykonávaní prepravy osôb - schválenie
Vzhľadom na skutočnosť, že v obci bola MHD zrušená a dopravnú obslužnosť v obci bude
zabezpečovať prímestská doprava musí byť podpísaná Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní a
vykonávaní prepravy osôb s VÚC Trnava, SAD Trnava a Obec Hrnčiarovce n/P. Poslanci mali
možnosť sa oboznámiť so zmluvou, materiál bol im zaslaný domov, pripomienky boli do zmluvy
zapracované. Starosta obce dal hlasovať, kto je za podpísanie predmetnej zmluvy, ako bola
prerokovaná.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Rôzne:
- pripravované kultúrne akcie: mikuláš – 9.12.2012 o 15.00 hod.
vianočný koncert – 23.12.2012 o 15.00 hod.
- starosta informoval, že bola prevedená kontrola rekonštrukcie ZŠ, bola zistená závada nekvalitne
urobené plechy na streche ZŠ, budeme uplatňovať reklamáciu.
- starosta obce navrhuje poslancom za celoročnú prácu a aktivitu odmeny a to:
poslanec: Ing. Moncman, Mgr. Tomek 200,- €
poslanec predseda komisie: Mgr. Čiefová, Mgr. Kátlovská, Maár, Ing. Mrva, Ing. Račková 250,-€
Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
a poslankyňa RNDr. Kopecká Monika vo výške 250,- € ako poslanec predseda komisie + 500,- € za
práce naviac súvisiace s návštevami katastra, s pripomienkovaním delimitácie pozemkov na obec,
identifikáciou pozemkov súvisiacich so Športovou ulicou, identifikáciou pozemkov delimitovaných
obci po ROEP. Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Odmena bude vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac november 2012.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
22.11.2012:
a/ berie na vedomie:
- návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015
- návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
b/ schvaľuje:
82/12 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hrnčiarovce n/P
83/12 - Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní a vykonávaní prepravy osôb v obci Hrnčiarovce n/P
84/12 – odmeny poslancov ako je uvedené v textovej časti
c/ ukladá:
85/12 – vypracovať Dodatok k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZŠ …
Zápisnicu overili: Ing. Terézia Račková
Mgr. Miloš Tomek
Schválil: Ing. Jaroslav Kráľovič

