ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom
úrade v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 17.10.2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD., Mgr. Miloš Tomek
Overovatelia: Mgr. Monika Čiefová, Ing. Mikuláš Moncman
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Kontrola uznesení
2/ Autobusová doprava
3/ Štruktúra programového rozpočtu – schválenie
4/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2012
5/ Odpustenie poplatku – KO – Jurák
- nájom – novinový stánok
6/ Zákon o miestnych daniach
7/ Odpredaj obecných pozemkov:
a/ metal design slovakia a.s.
b/ JUDr. Haršány
8/ Určiť princíp pri postúpení obecného bytu /Bachratá/
9/ Investičné akcie
10/ Cesta vedľa p. Vaša Ľubomíra
11/ Jódové tabletky – informácia
12/ Pridelenie záhrad obyvateľom bytoviek
13/ Prenájom obecnej budovy Sv. Martina 2 /Bavex/
14/ Informácia o návšteve SPF
15/ Marek Horváth – el. prípojka
16/ Ţiadosť o dotáciu – Cykloklub Hrnčiarovce n/P
- ŠK PARID Hrnčiarovce n/P
17/ Interpelácia poslanca
18/ Správa o vykonanej kontrole
19/ Diskusia
Otvorenie – starosta obce, Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných na verejnom zasadnutí
OZ, overil skutočnosť, ţe OZ je uznášaniaschopné - z 9 poslancov je prítomných 7 poslancov.
Zasadnutia sa nezúčastnila Mgr. Elena Kátlovská /ospravedlnená/ a poslankyňa Bibiána
Púchla /PN/. Prítomní boli oboznámení s návrhom programu, ktorý OZ jednomyseľne
schválilo.
1/ Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ 05.09.2012:
uznesenia č. 48, 51, 53, 54, 55, 56 boli splnené
uznesenia č. 49, 50, 52, 57, 58 sa plnia
Z mimoriadneho zasadnutia OZ z 19.09.2012 uznesenie č. 59 bolo splnené.
2/ Autobusová doprava – starosta obce informoval prítomných, ţe na predrokovanie, kde sa
mali riešiť otázky autobusovej dopravy v obci Hrnčiarovce n/P boli pozvaní zástupcovia SAD
Trnava a Trnavského samosprávneho kraja. Za SAD Trnava bol prítomný Ing. Kuzma,
zástupcovia z TTSK Trnava sa nezúčastnili zasadnutia. Ing. Kuzma poslancom OZ ozrejmil
momentálnu situáciu v autobusovej doprave, výhody i negatívy MHD, ako aj prímestskej
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Poslanci OZ dôsledne zvaţovali kladné aj záporné stránky MHD, ako aj prímestskej dopravy.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe všetky autobusové spoje MHD končia na ţelezničnej stanici,
pre občanov obce Hrnčiarovce n/P nemá význam naďalej udrţovať a prevádzkovať MHD.
Zavedením prímestskej autobusovej dopravy by takisto autobusové spoje z obce Hrnčiarovce
n/P končili na ţelezničnej stanici a obec by tým ušetrila nemalé finančné prostriedky.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za zrušenie MHD a zavedenie prímestskej autobusovej
dopravy do obce Hrnčiarovce n/P.
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Starosta obce informoval prítomných, ţe na prímestskej doprave z Hrnčiaroviec do Trnavy
bude v pracovných dňoch 24 spojov, z toho bude 7 spojov premávať cez obec. Z Trnavy do
Hrnčiaroviec n/P bude 22 spojov v pracovných dňoch, z toho by mali iba 2 spoje premávať
cez obec. OZ bude ţiadať TTSK o predĺţenie ďalších 3 spojov, ktoré budú premávať cez
obec. OZ sa ďalej dohodlo, ţe bude ţiadať o úpravy v harmonograme prímestskej
autobusovej doprave a to:
Hrnčiarovce n/P – Trnava
Spoj 7.10 hod. by išiel cez Dohnányho ul. – Hospodársku – Zelený kríčok – Obchodná
akadémia - Poliklinika
Spoj 15.50 hod. predĺţiť cez obec
Trnava – Hrnčiarovce n/P
Spoj 10.35 hod. predĺţiť cez obec
Spoj 11.45 hod. predĺţiť cez obec
Spoj 18.30 hod. doplniť a predĺţiť cez obec
Starosta obce dal hlasovať, kto je za úpravu harmonogramu prímestskej autobusovej dopravy,
tak ako bolo uvedené:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Na základe našej poţiadavky - predĺţenie niektorých autobusových spojov cez obec a
pridania jedného spoja aţ na Polikliniku, TTSK ţiada od obce platby za kilometre navyše.
OZ ukladá starostovi obce ţiadať TTSK o prehodnotenie platieb /zníţenie/ za autobusové
spoje, ktoré by boli predĺţené po obci, t. znamená, ţe by autobus stál na všetkých 3
zastávkach.
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Prítomní občania v diskusii pripomienkovali niektoré nedostatky k navrhovaný zmenám:
- p. Palkovičová, p. Pilátová – upozorňovali na nedobrý harmonogram autobusových
spojov v sobotu a nedeľu
- p. Polka – ţiada posunúť prvý autobusový spoj, ktorý vychádza o 4.20 hod. z Pustých
Úlian a v Hrnčiarovciach n/P je o 4.56 hod. aspoň o 10 min. a zrušiť trasu po obci, aby
občania stíhali spoje do Bratislavy. OZ ţiada starostu obce, aby túto zmenu zaradil do
poţiadaviek navrhovaných TTSK. Ďalej p. Polka ţiada ponechať existujúce 3
zastávky v obci.
3/ Štruktúra programového rozpočtu – schválenie
Poslanci OZ po oboznámení s týmto bodom programu schválili štruktúru rozpočtu obce
podľa programov, podprogramov a prvkov, v ktorých bude obec realizovať výdavky podľa
funkčnej klasifikácie. Starosta obce dal hlasovať.
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Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
4/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2012 – z dôvodu neprítomnosti ekonómky
OZ uvedený bod odročuje.
5/ Odpustenie poplatku:
a/ za komunálny odpad – Miroslav Jurák, Cíferská 57, Hrnčiarovce n/P ţiada o odpustenie
poplatku za komunálny odpad na rok 2012 na jednu osobu z dôvodu, ţe jeho dcéra sa
dlhodobo zdrţuje v zahraničí. Starosta obce dal hlasovať, kto je za odpustenie poplatku KO,
ako je horeuvedené:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
b/ za nájom – novinový stánok – p. Marková Mária, Hliníky 1, Hrnčiarovce n/P ţiada OZ
o odpustenie poplatku za nájom novinového stánku za II. polrok 2012 vo výške 42,- €,
ktorý neprevádzkuje od 01.05.2012.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za odpustenie poplatku uvedeného nájomného za novinový
stánok:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
6/ Zákon o miestnych daniach – starosta obce informoval prítomných, ţe je novelizovaný
zákon o miestnych daniach a pri dodrţaní tejto novelizácie by obec zaznamenala stratu na
daniach vo výške cca 1700,- €. Poslanci OZ sa dohodli, ţe si podrobnejšie preštudujú
novelizáciu zákona o miestnych daniach a svoje stanovisko prednesú na najbliţšom zasadnutí
OZ, z tohto dôvodu uvedený bod bol odročený.
7/ Odpredaj obecných pozemkov:
a/ metal design slovakia a.s., Dlhé lúky 2, Hrnčiarovce n/P – ţiada o odkúpenie obecného
pozemku parc. č. 2125/4 o výmere 866 m2, ktorý je dlhodobo uţívaný spoločnosťou. Starosta
obce dal hlasovať, kto je za uvedený odpredaj:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 1
Podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov a článku 7 VZN č. 1/2010 OZ schválilo odpredaj pozemku parcely registra „C“
nachádzajúcej sa v obci Hrnčiarovce nad Parnou, k. ú. Hrnčiarovce, zapísanej na liste
vlastníctva 2464 a to parc. č. 2125/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 866 m2, ktorá
bola geometrickým plánom č. 62/2012 zo dňa 01.10.2012 geodeta Ing. Petra Bacigála,
úradne overeného Správou katastra Trnava pod č. 1108/2012 zo dňa 12.10.2012,
odčlenená od pôvodnej parc. č. 2125/1 zapísanej ako zastavané plochy a nádvoria o výmere
1765 m2, do vlastníctva metal design slovakia a.s., dlhé lúky 2, Hrnčiarovce nad Parnou,
IČO: 31449557. Cena za parc. č. 2125/4 bola stanovená na základe znaleckého posudku č.
199/2012 zo dňa 16.10.2012 znalca Ing. Jozefa Záreckého vo výške 17.400,-€ /slovom
sedemnásťtisícštyristo EUR/.
b/ JUDr. Marián Haršány a manţ. Ing. Zuzana Haršányová, F. Veselovského 28, Trnava
– ţiadajú o odpredaj obecného pozemku parc. č. 2052/8 ostatná plocha o výmere 654 m2
zapísanej na liste vlastníctva 1400. Uvedená parcela č. 2052/8 predstavovala časť koryta
mlynského náhonu a reálne rozdeľuje pozemky, ktoré sú vo vlastníctve menovaných
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prekáţku, ktorá bránila JUDr. Haršánymu a manţ. vyuţívať ich vlastný pozemok. Starosta
obce dal hlasovať, kto je za uvedený odpredaj:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 5
Proti: 1
Zdrţal sa: 1
Podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov a článku 7 VZN č. 1/2010 OZ schválilo odpredaj pozemku parcely registra „C“
nachádzajúcej sa v obci Hrnčiarovce nad Parnou, k. ú. Hrnčiarovce, zapísanej na liste
vlastníctva 1400 a to parc. č. 2052/8 ostatná plocha o výmere 654 m2, ktorá bola
geometrickým plánom č. 33/2005 zo dňa 25.04.2005 geodeta Ing. Vladimíra Haršányho,
úradne overený Správou katastra Trnava pod č. 429/2005 zo dňa 17.05.2005
odčlenená od pôvodnej parc. č. 2052/1 zapísanej ako vodná plocha o výmere 6980 m2, ktorá
bola pôvodne neknihovaná parcela, do bezpodielového vlastníctva manţelov JUDr. Mariána
Haršányho, rod. Haršány, nar. 27.11.1957 a Zuzany Haršányovej, rod. Pullmanovej, nar.
02.07.1961, obaja bytom F. Veselovského 28, Trnava. Cena za parc. č. 2052/8 bola stanovená
na základe znaleckého posudku č. 203/2012 zo dňa 15.10.2012 znalca Ing. Jozefa Záreckého
vo výške 3.260,-€ /slovom tritisícdvestošesťdesiat EUR/.
8/ Určiť princíp pri postúpení 3 – izbového obecného bytu na Mlynárskej ul. č. 22 /p.
Bachratá/ - poslanci OZ uvedený bod rokovania ţiadajú presunúť na prejednanie na
najbliţšie zasadnutie OZ, z dôvodu moţnosti oboznámiť sa s podmienkami nájmu uvedenými
v nájomnej zmluve p. Bachratej.
9/ Investičné akcie – starosta obce informoval poslancov ako aj prítomných
o pripravovaných investičných akciách v obci:
- plot cintorína 2.205,- € + 1.200,- € múrik, spolu 3.405,- €
- parkovisko KD 81.300,- €
- Dom smútku 160.000,- €
- Zberný dvor 200.000,- €
- rekonštrukcia KD 265.000,- €
Projekt na zberný dvor a rekonštrukciu KD boli podané ţiadosti na štrukturálne fondy.
Poslanec p. Maár navrhuje zveľadiť ulicu Sv. Martina, centrum obce. OZ uvedené informácie
berie na vedomie.
10/ Cesta vedľa p. Vaša Ľubomíra na predrokovaní boli poslanci ústne oboznámení so
zámerom súkromného investora vybudovať vedľa pozemku p. Vaša Ľubomíra cestu so
všetkými inţinierskymi sieťami za účelom individuálnej bytovej výstavby. Poslanci OZ
poţadujú od budúcich investorov písomnú ţiadosť, kde podrobne budú prezentovať svoj
investičný zámer.
11/ Jódové tabletky – informácia – starosta obce informoval prítomných, ţe v týchto dňoch
prebieha vydávanie jódových tabletiek v KD aţ do konca mesiaca októbra 2012. Povinnosťou
občanov je si tieto tabletky prevziať a jódové tabletky po dobe pouţiteľnosti odovzdať.
12/ Pridelenie záhrad obyvateľom bytoviek – z uznesenia č. 56/12 zo dňa 05.09.2012
vyplývalo ponúknuť nájomníkom bytoviek na Mlynárskej ulici do dočasného uţívania
záhradu za objektom na ul. Sv. Martina 2, Hrnčiarovce n/P. O predmetnú záhradu prejavili
záujem títo nájomníci:
Mlynárska 18: Procházková, Kurková, Bednár, Pekar, Marková, Hrašna

-5Mlynárska 22: Danihel, Sládek, Šturdík, Masár, Černý, Rafajdus
Záhrada bude podľa počtu záujemcov rozdelená rovnakým dielom, bude vymeraná
a s budúcimi nájomcami bude uzatvorená zmluva o dočasnom uţívaní záhrad.
13/ Prenájom obecnej budovy Sv. Martina 2, Hrnčiarovce n/P /Bavex/ - na základe
podaných inzerátov sa prihlásil jeden záujemca p. Kriţan, ktorý by mal záujem v uvedenom
objekte zriadiť denný stacionár. OZ berie na vedomie uvedenú informáciu.
14/ Informácia o návšteve SPF – starosta obce a poslankyňa RNDr. Kopecká navštívili
Slovenský pozemkový fond za účelom vyriešenia vlastníckych vzťahov u pozemkov, ktoré sú
vo vlastníctve SPF, a o ktoré obec má záujem. Z návštevy vyplynulo, ţe obec môţe takéto
pozemky prednostne odkúpiť od SPF ak preukáţe, ţe má na nich nejaký investičný zámer.
Cena za m2 takéhoto pozemku je 20,- €. OZ berie na vedomie danú informáciu.
15/ Ţiadosť o zriadenie elektrickej prípojky – občan Marek Horváth, Facková 15,
Hrnčiarovce n/P si na svojom pozemku v extraviláne postavil unibunku s prístreškom a ţiada
OZ o súhlas na zavedenie si elektrickej prípojky do uvedeného objektu. Po oboznámení sa
s predmetom ţiadosti a po rozsiahlej diskusii, poslanci OZ poukazujú na skutočnosť, ţe podľa
platného územného plánu obce v danej lokalite, kde je aj predmetný pozemok, by
v budúcnosti mala byť riešená individuálna bytová výstavba. Preto z dôvodu moţného
vzniku vecného bremena, bola ţiadosť zamietnutá.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Predmetná ţiadosť bola zamietnutá.
16/ Ţiadosť o dotáciu:
a/ Cykloklub Hrnčiarovce n/P ţiada obec o dotáciu na svoju činnosť na rok 2013 vo výške
1.500,- €. Starosta obce informoval, ţe členovia uvedeného klubu sa podieľajú aj na
zveľaďovaní našej obce napr. v tomto roku zdemontovali staré zábradlie na ul. Sv. Martina
okolo parkov, natreli školský plot, pomáhali pri výstavbe detského ihriska. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za poskytnutie uvedenej dotácie Cykloklubu Hrnčiarovce n/P:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
b/ ŠK RAPID Hrnčiarovce n/P ţiada obec o dotáciu na svoju športovú činnosť na rok 2013
vo výške 12.790,- €, v celkovej sume sú zahrnuté náklady na trénerov, cestovné a iné
výdavky, ktoré sú pre celoročnú športovú činnosť klubu nevyhnutné. Prítomný p. Tomly
Bystrík, ktorý je v predstavenstve uvedeného klubu, informoval poslancov OZ, ţe v uvedenej
výške dotácie sú zahrnuté iba skutočné náklady, ktoré sú potrebné pre existenciu klubu, ţe
nejde o ţiadne navýšenie. Starosta obce dal hlasovať, kto je za poskytnutie uvedenej dotácie
ŠK RAPIDu Hrnčiarovce n/P:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 1
17/ Interpelácia poslanca – poslanci aj prítomní boli oboznámení s interpeláciou poslanca p.
Maára Františka. Vzhľadom na to, ţe interpelácia poslanca bola mailom doručená na OcÚ
dňa 16.10.2012 a pre krátkosť času na vypracovanie podkladov ţiadaných v interpelácii
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berie na vedomie.
18/ Správa o vykonanej kontrole za I. polrok 2012
Hlavný kontrolór obce, Ing. Stanislav Niţnan predniesol prítomným občanom správu
o vykonanej kontrole za I. polrok 2012 /viď. príloha/. OZ berie na vedomie uvedenú správu
o vykonanej kontrole za I. polrok 2012.
19/ Diskusia:
- poslanec Maár František mal výhrady voči správe kontrolóra, prečo neboli zistené
nedoplatky SAD Trnava, na ktoré upozornil zástupca spoločnosti SAD Trnava Ing.
Kuzma; tento stav je potrebné preveriť
- občan Tomly Bystrík – nebol doručený anketový lístok autobusová doprava na
Športovej ulice
- občan Cíferský Tibor – nie je spokojný s návštevou stavebnej komisie, ktorá
skonštatovala, ţe prasklina na jeho rodinnom dome nie je zavinená výstavbou
kanalizácie
- občianka Miškále Daniela – ţiada, ţe ľudia chcú byť informovaní a preto treba
upraviť internetovú stránku obce
- poslanec Maár František:
a/ – ţiada o umiestnenie tabule „Parkovisko vyhradené pre trhovníkov“ s určením dní a hodín
na ulici Alejovej. Poslanci OZ odporúčajú umiestniť predmetnú tabuľu na Alejovej ulici.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
b/ - navrhuje na ulici Fr.Hečku umiestniť dopravnú značku v oboch smeroch „Zákaz státia“
a dopravnú značku „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel“. Starosta obce informoval, ţe podal
ţiadosť na dopravný inšpektorát na osadenie dopravnej značky „Zákaz vjazdu nákladných
vozidiel“ na ulicu Fr. Hečku, na odpoveď dopravného inšpektorátu sa čaká. V rozprave
viacerí poslanci mali pripomienky na osadenie dopravnej značky „Zákaz státia“ na ulici Fr.
Hečku z dôvodu, ţe niektorí občania bývajúci na tejto ulici nemajú inú moţnosť parkovania
ako na MK.
c/ - sa pýta, prečo neboli na OZ prerokúvané podmienky výstavby chodníka na miestnom
cintoríne, neboli predloţené ponuky firiem, nebola zastupiteľstvom schválená zmluva?
Výstavba chodníka na miestnom cintoríne bola prerokovaná na verejnom zasadnutí OZ dňa
23.05.2012 v bode 7.9, kde je uvedené, ţe boli podané 4 ponuky, bola vybratá ponuka
s najniţšou cenou a uznesením č. 36/12 „Chodník zo zámkovej dlaţby s vodovodným
rozvodom na cintoríne“ zrealizuje spoločnosť CS, s.r.o. Coburgova 84, Trnava. Zápisnica ako
aj zmluva s dodávateľom je zverejnená na web stránke obce /diskusný príspevok – viď.
príloha zápisnice/.
- občianka Drgoňová Jozefína – ţiada o rekonštrukciu cesty na Drobnej ulici, lebo po kaţdom
daţdi má pred svojim rodinným domom mnoţstvo vody, ktorá sa tratí asi pod jej dom. Cesta
je zle vyspádovaná nie len na Drobnej ulici, ale aj na Kostolnej ulici. Tento problém sa uţ
viackrát riešil na zasadnutí OZ, je potrebné zistiť finančné náklady na opravu MK na Drobnej
ulici a zaradiť to do rozpočtu na budúci rok. Ďalej menovaná upozorňuje na potrebu
vymaľovať domu smútku.
- občan Masár Ivan – na aké projekty sme ţiadali dotácie z EÚ fondov? Starosta obce
odpovedal, ţe máme podané ţiadosti na zberný dvor a rekonštrukciu KD.

-7- občan Polka Miroslav – kedy sa dokončí MK Hliníky? Starosta obce informoval, ţe projekty
sú vypracované na celé Hliníky, ale bola zrealizovaná iba I. etapa, aj na to si obec musela
zobrať úver, ktorý ešte stále splácame.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
17.10.2012:
a/ berie na vedomie:
- informáciu o pripravovaných investičných akciách v obci
- informáciu o zámere súkromného investora vybudovať cestu vedľa pozemku p. Vaša
Ľubomíra
- informáciu o vydávaní jódových tabletiek
- informáciu o záujemcoch o dočasné uţívanie záhrady za objektom na ul. Sv. Martina 2
- informáciu o prenájme obecnej budovy na ul. Sv. Martina 2, Hrnčiarovce n/P
- informáciu o návšteve katastra a SPF
- interpeláciu poslanca p. Maára Františka
- správu o vykonanej kontrole za I. polrok 2012
b/ schvaľuje:
60/12 – zrušenie MHD a zavedenie prímestskej autobusovej dopravy do obce Hrnčiarovce n/P
61/12 - úpravu harmonogramu prímestskej autobusovej dopravy, tak ako bolo uvedené
v textovej časti
62/12 - štruktúru rozpočtu obce podľa programov, podprogramov a prvkov, v ktorých bude
obec realizovať výdavky podľa funkčnej klasifikácie
63/12 - Miroslavovi Jurákovi, Cíferská 57, Hrnčiarovce n/P odpustenie poplatku za
komunálny odpad na rok 2012 na jednu osobu
64/12 – Márii Markovej, Hliníky 1, Hrnčiarovce n/P odpustenie poplatku za nájom
novinového stánku za II. polrok 2012 vo výške 42,- €
65/12 - podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov a článku 7 VZN č. 1/2010 OZ schválilo odpredaj pozemku parcely registra
„C“ nachádzajúcej sa v obci Hrnčiarovce nad Parnou, k. ú. Hrnčiarovce, zapísanej na liste
vlastníctva 2464 a to parc. č. 2125/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 866 m2, ktorá
bola geometrickým plánom č. 62/2012 zo dňa 01.10.2012 geodeta Ing. Petra Bacigála,
úradne overeného Správou katastra Trnava pod č. 1108/2012 zo dňa 12.10.2012,
odčlenená od pôvodnej parc. č. 2125/1 zapísanej ako zastavané plochy a nádvoria o výmere
1765 m2, do vlastníctva metal design slovakia a.s., dlhé lúky 2, Hrnčiarovce nad Parnou,
IČO: 31449557. Cena za parc. č. 2125/4 bola stanovená na základe znaleckého posudku č.
199/2012 zo dňa 16.10.2012 znalca Ing. Jozefa Záreckého vo výške 17.400,-€ /slovom
sedemnásttisícštyristo EUR/.
66/12 – podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov a článku 7 VZN č. 1/2010 OZ schválilo odpredaj pozemku parcely registra
„C“ nachádzajúcej sa v obci Hrnčiarovce nad Parnou, k. ú. Hrnčiarovce, zapísanej na liste
vlastníctva 1400 a to parc. č. 2052/8 ostatná plocha o výmere 654 m2, ktorá bola

-8geometrickým plánom č. 33/2005 zo dňa 25.04.2005 geodeta Ing. Vladimíra Haršányho,
úradne overený Správou katastra Trnava pod č. 429/2005 zo dňa 17.05.2005
odčlenená od pôvodnej parc. č. 2052/1 zapísanej ako vodná plocha o výmere 6980 m2, ktorá
bola pôvodne neknihovaná parcela, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov JUDr.
Mariána Haršányho, rod. Haršány, nar. 27.11.1957 a Zuzany Haršányovej, rod. Pullmanovej,
nar. 02.07.1961, obaja bytom F. Veselovského 28, Trnava. Cena za parc. č. 2052/8 bola
stanovená na základe znaleckého posudku č. 203/2012 zo dňa 15.10.2012 znalca Ing. Jozefa
Záreckého vo výške 3.260,-€ /slovom tritisícdvestošesťdesiat EUR/.
67/12 - Cykloklubu Hrnčiarovce n/P ţiadosť o dotáciu na svoju činnosť na rok 2013 vo výške
1.500,- €.
68/12 - ŠK RAPIDu Hrnčiarovce n/P ţiadosť o dotáciu na svoju športovú činnosť na rok 2013
vo výške 12.790,- €
69/12 - umiestnenie tabule „Parkovisko vyhradené pre trhovníkov“ s určením dní a hodín na
ulici Alejovej
c/ ukladá:
70/12 - starostovi obce ţiadať TTSK o zrušenie platby za autobusové spoje, ktoré by boli
predĺţené po obci
71/12 - zistiť finančné náklady na opravu MK na Drobnej ulici a zaradiť to do rozpočtu na
budúci rok
c/ odročuje:
72/12 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2012
73/12 - Zákon o miestnych daniach
74/12 - postúpenie 3 – izbového obecného bytu na Mlynárskej ul. č. 22
d/ zamieta:
75/12 - ţiadosť o zriadenie elektrickej prípojky p. Marekovi Horváthovi, Facková 15,
Hrnčiarovce n/P

Zápisnicu overili: Mgr. Monika Čiefová

Ing. Mikuláš Moncman

