ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 20.06.2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Mgr. Elena Kátlovská, Ing. Rastislav Mrva
Overovatelia: Ing. Mikuláš Moncman, Mgr. Miloš Tomek
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Kontrola uznesení
2/ VZN o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska
3/ MHD
4/ ZSE Distribúcia – schválenie zmluvy
5/ Rozšírenie káblovej televízie
6/ Rôzne:
- správa komisií
- odpredaj obecného pozemku – Rehák
- odpredaj obecného pozemku – JUDr. Haršány
- rekonštrukcia pomníkov – ponuka
- informácia – asfaltovanie v obci
- Bavex
- odpustenie poplatkov za smeti
7/ Diskusia
Otvorenie – starosta obce privítal prítomných na verejnom zasadnutí OZ, overil skutočnosť,
že z 9 poslancov OZ bolo prítomných 6 poslancov, neprítomné boli poslankyne RNDr.
Kopecká /služobne/, Mgr. Čiefová /PN/, p. Púchla /PN/. OZ je uznášaniaschopné a prítomní
boli oboznámení s návrhom programu dnešného zasadnutia. Navrhovaný program bol
jednomyselne schválený.
1/ Kontrola uznesení
uznesenia č.28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36 – splnené
uznesenie č. 37 sa plní – bola podaná objednávka na zhotovenie dopravnej značky
uznesenie č. 38 sa plní – boli zaslané listy na OÚ, odbor cestnej dopravy a PK a na Okresný
dopravný inšpektorát
uznesenie č. 39 – zhodnotí predseda stavebnej komisie vo svojej správe
2/ VZN o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska
Starosta obce informoval, že z dôvodu zriadenia detského ihriska bolo potrebné prijať VZN.
S pracovným materiálom návrhu VZN – detské ihrisko a prevádzkový poriadok boli poslanci
pred zasadnutím OZ oboznámení /viď. príloha/. Starosta obce dal hlasovať, kto je za
schválenie uvedeného návrhu VZN tak, ako bolo prednesené.
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-23/ Zrušenie alebo ponechanie MHD
Od 01.08.2012 sa mení systém MHD, kde bude 6 hlavných spojov, 6 prídavných spojov.
Obec Hrnčiarovce n/P bude jeden z tých prídavných spojov. Hlavnou zmenou tohto systému
bude, že všetky spoje budú končiť na železničnej stanice. Prítomní sa mali možnosť
oboznámiť s návrhom grafikonu MHD, upozornili starostu obce na nedostatky a to:
- chýba spoj 5.10 hod., ktorým sa občania obce dopravovali na rannú smenu,
- navrhované školské spoje o 6.40 hod., 7.40 hod. nevyhovujúce, ponechať pôvodné
spoje a to znamená 7.05 hod., 7.20 hod.
- nie je zabezpečený posledný spoj po 22.00 hod., ktorým sa občania dopravovali
z poobednej smeny.
Starosta obce pripomienky občanov berie na vedomie a bude sa snažiť na osobných
rokovaniach o doplnenie týchto spojov. OZ berie na vedomie prednesenú informáciu.
4/ ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava – schválenie zmluvy
V minulosti bola podpísaná so spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava a obcou Zmluva
o budúcej zmluve na výstavbu inžinierskej stavby s názvom „Obytná zóna Pažiť – VNK, TS,
NNK“, ktorej súčasťou sú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane
rozvodov elektrických vedení a prípojok iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku.
Táto stavba je postavená na pozemku obce Hrnčiarovce n/P a bude slúžiť pre Obytnú zónu
Pažiť, Zeleneč. Zmluvné strany, ZSE Distribúcia a.s., Bratislava a Obec Hrnčiarovce n/P, sa
dohodli na zriadení vecného bremena bezodplatne a na dobu neurčitú.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie uvedenej zmluvy, ako bola prednesená. Počet
všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Rozšírenie programového rastra siete TKR
Zástupca firmy VTR - Komunikačné systémy, s.r.o., Zelinárska 8, Bratislava p. Záhora
informoval prítomných poslancov na predrokovaní o zámere digitálneho rozšírenia
programového rastra siete TKR o programy v DVB-T, DVB-C za finančnej spoluúčasti obce
vo výške 2.200,- € + DPH. Finančnú čiastku by bolo možné splácať na splátky, na ktorých by
sa zmluvné strany dohodli. Firma VTR ponúkla, že od podpísania zmluvy s obcou do
31.12.2013 bude mať každý nový účastník pripojenie sa na káblovú televíziu v obci za 1,-€,
kde bude základný balík 28 programov, pri zakúpení si karty za 42,-€ bude v balíku 80
programov, ktorých skladbu si určuje účastník. Mesačné poplatky zostávajú nezmenené.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie rozšírenia programového rastra siete TKR
o programy v DVB-T, DVB-C za finančnej spoluúčasti obce vo výške 2.200,- € + DPH, tak
ako bolo prednesené. Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 6, z toho
bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/ Rôzne:
6/1 – správy komisií sú súčasťou tejto zápisnice /viď. prílohy/
 správu o činnosti Komisie pre ŽP a pozemkové úpravy za II. štvrťrok 2012 predniesol
starosta obce z dôvodu, že predseda komisie RNDr. Kopecká bola neprítomná
/služobne povinnosti/. V správe opätovne komisia predkladá OZ návrh na osadenie
značky „Zákaz vjazdu“ na ceste k Ronave. Po živej diskusii a viacerých
pripomienkach, navrhol starosta

-3obce, aby bola osadená dopravná značka „Zákaz vjazdu mimo dopravnej obsluhy“ za prvé
odpočívadlo a dal hlasovať, kto je za uvedený návrh.
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 6, z toho bolo:
Za: 1 poslanec
Proti: 5
Zdržal sa: 0
Návrh nebol prijatý.
- správu o činnosti poriadkovej komisie predniesol predseda komisie p. Maár František.
Komisia na svojom zasadnutí riešila sťažnosť p. Lužáka Miroslava, p. Ondrejička Mareka
z Farskej ulici na suseda p. Mrvu Romana, ktorý chová v blízkosti ich domov včely,
konkrétne vo svojej záhrade a tieto včely ohrozujú ich zdravie a život. Komisia navrhuje, aby
úle včiel boli premiestnené tam, kde občanov neohrozujú na živote a zdraví. Starosta obce
informoval prítomných, že to teraz nie je možné, lebo včelstvo týmto zásahom by uhynulo.
Tento problém sa z toho dôvodu odročuje s tým, že sa pripraví zmena platného VZN č.
1/2008, kde budeme prihliadať na prijaté podmienky chovu včiel okolitých obcí, ako aj mesta
Trnava a v súlade s občianskym zákonníkom. Ďalej sa komisia na svojom zasadnutí
zaoberala problémom hustoty parkovania na ul. Fr. Hečku a navrhuje OZ osadenie
dopravných značiek na tejto ulici: „Zákaz státia v oboch smeroch“ a „Zákaz vjazdu
nákladných motorových vozidiel“.
6/2 - odpredaj obec. pozemkov – Rehák Andrej, Piešťany– na OZ dňa 28.3.2012 bola
prerokovaná žiadosť p. Andreja Reháka na odkúpenie obec. pozemku parc. č. 2123/8
o výmere 39 m2 pod výrobnou halou, ktorú vlastní. Šetrením na Správe katastra Trnava
menovaný zistil, že ostatných 114 m2 pod výrobnou halou, parc. č. 2123/7, ako aj pozemok
parc. č. 10120/72 pred výrobnou halou o výmere 139 m2, ktoré sa domnieval, že sú v katastri
mesta Trnava sú vo vlastníctve obce Hrnčiarovce n/P a z toho dôvodu žiada OZ o odpredaj
uvedených pozemkov. Po rozsiahlej diskusie OZ súhlasí so zámerom odpredať p. Andrejovi
Rehákovi, Teplická 27, Piešťany pozemky parc. č. 2123/8 o výmere 39 m2, parc. č. 2123/7 o
výmere 114 m2 pod výrobnou halou pri dodržaní podmienok odpredaja podľa platného VZN
č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za schválenie uvedeného zámeru:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ nedoporučuje odpredať pozemok parc. č. 10120/72 o výmere 139 m2 pred výrobnou
halou. Starosta obce dal hlasovať, kto je za odpredaj pozemku pred výrobnou halou:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 0
Proti: 6 poslancov
Zdržal sa: 0
Zámer odpredať pozemok pred výrobnou halou bol neprijatý.
6/3 odpredaj obecného pozemku – JUDr.Haršány a manž.
OZ opätovne sa zaoberalo žiadosťou JUDr. Mariána Haršányho a manž. o odpredaj obec.
pozemku parc. č. 2052/8 o výmere 654 m2, časť koryta mlynského náhonu. OZ po zvážení
všetkých okolností súhlasí s odpredajom predmetnej parcely pri dodržaní podmienok
odpredaja podľa platného VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní
s majetkom obce. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie uvedeného zámeru:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/4 - rekonštrukcia pomníkov – na obec bola doručená ponuka p. Radúza Saleja, ktorý sa
zaoberá opravami pomníkov a iných pamiatok. Podložil svoje skúsenosti fotodokumentáciou
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v našej obci menovaný navrhol opravu Pamätníka padlých v I. svetovej vojne, sochu Sv.
Vendelína a hlavný kríž na cintoríne v obci, v celkovej finančnej čiastke 1940,- €. OZ
doporučuje prijať uvedenú ponuku, vzhľadom na potrebnosť uvedených opráv, ako aj
lukratívnu cenu. Starosta obce dal hlasovať, kto je za prijatie uvedenej ponuky:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/5 - asfaltovanie v obci – starosta obce informoval, že na našom Podielnickom družstve
firma Komunikácie, Cífer p. Hrčka skladuje zbrúsený asfalt, čo je vhodná surovina a finančne
dostupná na opravu výtlkov a spevnených plôch. Týmto materiálom bolo upravené verejné
priestranstvo pred športovým štadiónom a časť Športovej ulici /otoč/. Doteraz nám zhotoviteľ
nedoručil vyúčtovanie za prevedenie týchto prác, i keď sme ho o to viackrát žiadali. Ak by
cena bola prijateľná, obec by pristúpila k ďalším opravám MK na Drobnej, Lávkovej,
Kostolnej ulici, parkovisko pred obchodom Metrix, Cíferská ul., pred autobusovou zástavkou
Naništa /Vinohradícka ul./ ...
6/6 - Firma Bavex – Viera Bažányová, Hrnčiarovce n/P – na Obecný úrad bol doručený
list dňa 20.6.2012, kde bolo potvrdené, že firma Bavex, Hrnčiarovce n/P nežiada obec o
finančné vyrovnanie za predčasné ukončenie nájomnej zmluvy, ale zároveň žiada o bezplatný
prenájom plechové sklady do 31.12.2016. OZ sa zaoberalo s predmetnou žiadosťou
a navrhuje bezplatné užívanie časti parcely č. 1 o výmere 94,20 m2, Vierou Bažányovou –
BAVEX, na ktorej sú umiestnené plechové garáže využívané na účely skladovania tovaru do
31.03.2014. Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/7 - odpustenie poplatkov za smeti na rok 2012 – jedná sa o týchto občanov: Emília
Garamvolgyiová, Hliníky 12 /2 osoby/, Koniarik Šimon, Voderadská 17 /6 osôb/, Ing.
Mariothová Marianna, Vinohradnícka 8, /4 osoby/, Búda Jozef, Cífer. Sú to prevažne občania,
ktorí sa dlhodobo zdržujú, pracujú v zahraničí. Starosta obce dal hlasovať, kto je za
odpustenie poplatku za smeti na rok 2012 občanom ako je horeuvedené :
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov 6, z toho bolo:
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7/ Diskusia:
- chodník na miestnom cintoríne – poslankyňa Ing. Račková žiada starostu o podanie
informácií ako pokračuje výstavba chodníka na cintoríne. Dňa 21.06.2012 sa začínajú
výkopové práce na chodníku, prvé bude uložené potrubie vodovodu, potom elektrický
kábel a potom samotná realizácia výstavby chodníka. Doteraz boli odstránené porasty,
ktoré bránili v realizácii výstavby chodníka. S ukončením stavebných prác sa
predpokladá do polovice mesiaca júl 2012.
- poslanec p. Maár vzhľadom na neprítomnosť na zasadnutí OZ dňa 23.05.2012 žiada
o vysvetlenie nejasností v niektorých prerokovaných bodov zasadnutia. Poslanci, ako
aj starosta obce podali vysvetlenie na prednesené jednotlivé otázky.
- občianka p. Miškále Daniela predniesla poslancom OZ pretrvávajúce problémy so
susedom p. Gajdošíkom Eduardom, resp. s novou majiteľkou RD jeho dcérou p.
Bielikovou Zuzanou. Tieto problémy boli riešené ešte vo volebnom období, kedy bol
starosta obce Ing. Mrva Rastislav, ktorý tieto problémy pozná a prítomným občanom

-5ich prezentoval s tým, že susedské spory sa už riešia súdnou cestou a obec nemá právo
v tejto záležitosti zasahovať.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
20.06.2012:
a/ berie na vedomie:
- informáciu o zmenách MHD a jej vplyv na dopravu do obce Hrnčiarovce n/P
- správy jednotlivých komisií
- informáciu o asfaltovaní v obci
- informácie o pripravovanej výstavbe chodníka na miestnom cintoríne
- prednesené otázky poslanca p. Maára Františka
- diskusný príspevok občianky p. Miškále Daniely
b/ schvaľuje:
40/12 - VZN o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska
41/12 - Zmluvu o zriadení vecných bremien v prospech ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6,
Bratislava v zastúpení Západoslovenskou energetikou a.s., Čulenova 6, Bratislava
42/12 - rozšírenie programového rastra siete TKR o programy v DVB-T, DVB-C za
finančnej spoluúčasti obce vo výške 2.200,- € + DPH za podmienok ako bolo uvedené
v textovej časti
43/12 - zámer odpredať p. Andrejovi Rehákovi, Teplická 27, Piešťany pozemky parc. č.
2123/8 o výmere 39 m2, parc. č. 2123/7 o výmere 114 m2 pod výrobnou halou, ktorej
menovaný je vlastníkom pri dodržaní podmienok odpredaja podľa platného VZN č. 1/2010
o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce
44/12 – zámer odpredať JUDr. Mariánovi Haršánymu a manž. obec. pozemok parc. č. 2052/8
o výmere 654 m2, časť koryta mlynského náhonu pri dodržaní podmienok odpredaja podľa
platného VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce
45/12 - opravu Pamätníka padlých v I. svetovej vojne, sochu Sv. Vendelína a hlavný kríž na
cintoríne v obci, v celkovej finančnej čiastke 1940,- €
46/12 – bezplatné užívanie časti pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Hrnčiarovce a to časti
parcely č. 1 o výmere 94,20 m2, Vierou Bažányovou - BAVEX, na ktorej sú umiestnené
plechové garáže využívané na účely skladovania tovaru do 31.03.2014.
47/12 – odpustenie poplatkov za smeti na rok 2012 občanom, ako je uvedené v textovej časti
c/ zamieta:
- osadenie dopravnej značky „Zákaz vjazdu mimo dopravnej obsluhy“ za prvé odpočívadlo na
ceste k Ronave
- odpredať p. Andrejovi Rehákovi, Teplická 27, Piešťany pozemok parc. č. 10120/72 o
výmere 139 m2 pred výrobnou halou.
Zápisnicu overili: Ing. Mikuláš Moncman

Mgr. Miloš Tomek

