ZÁPI S NI CA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom
úrade v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 07.11.2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Ing. Terézia Račková, p. František Maár
Overovatelia: Mgr. Elena Kátlovská, Ing. Rastislav Mrva
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Nedoplatky SAD
2/ Rozpočtové opatrenia – schválenie
3/ Postúpenie 3- izbového obecného bytu na Mlynárskej 22
4/ Rôzne:
–
predĺženie nájmu 1- izbového obecného bytu
–
žiadosť /Mgr. Karlubíková/
Otvorenie – starosta obce, Ing. Kráľovič, privítal prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí
OZ, kde sa budú prerokovávať body odročené zo zasadnutia OZ 17.10.2012. Zasadnutia sa
zúčastnili 8 poslanci, nezúčastnila sa poslankyňa Bibiána Púchla /PN/. Prítomní boli oboznámení s
návrhom programu, ktorý OZ jednomyselne schválilo.
1/ Nedoplatky SAD – na poslednom pracovnom rokovaní Ing. Kuzma, zástupca SAD Trnava
upozornil starostu obce na nedoplatky za roky 2008 – 2011 vo výške 9.129,- € a za obdobie I.-X.
Mesiac 2012 vo výške 4.976,66 €, ktoré nás žiadajú doplatiť. Po rozsiahlej diskusii, v ktorej bolo
poslancom vysvetlené ako k tejto situácii prišlo a po prehodnotení uvedených požiadaviek OZ
navrhuje uhradiť nedoplatky SAD Trnava a to: 9.129,- € do konca novembra 2012 a zbytok za rok
2012 po vzájomnom odsúhlasení si výšky nedoplatku so SAD Trnava po ukončení premávania
MHD. Starosta obce dal hlasovať, kto je za to, aby nedoplatky SAD Trnava boli takto uhradené.
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Na základe vzniknutej situácie OZ navrhuje vytvoriť pracovnú komisiu a to v zložení: Ing. Jaroslav
Kráľovič /starosta/, Ing. Stanislav Nižnan /kontrolór/, p. Emília Klačanová /ekonómka/, Mgr. Miloš
Tomek /poslanec/ za účelom návštevy SAD Trnava, aby preverili zodpovednosť za vzniknutú
situáciu nedoplatkov a vyvodenia dôsledkov. Starosta obce dal hlasovať, kto je za:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2012 predniesla ekonómka obce, ktorá
navrhuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové
príjmy a výdavky a to:
Upravený o
Bežné príjmy:
Výnos dane z príjmov
13 000,- €
Z ostatných fondov obce
15 840,- €
Príjmy celkom:
28 840,- €
Bežné výdavky:
Letná údržba ciest …
MHD príspevok
Bežný transfér ŠK RAPID

2 700,- €
13 000,- €
3 720,- €
-2-

Oprava kultúrnych pamiatok
Údržba verejnej zelene
Stravovanie dôchodcov
Bežné výdavky spolu:

1 940,- €
- 6 060,- €
- 3 335,- €
11 965,- €

Kapitálové výdavky:
Chodník na cintoríne
Rozšírenie káblovej televízie
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Kapitálové výdavky spolu:

1 035,- €
2 640,- €
13 200,- €
16 875,- €

Výdavky celkom:

28 840,- €

Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh na rozpočtové opatrenia č. 4/2012, ako boli
prednesené.
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Postúpenie 3- izbového obecného bytu na Mlynárskej ul. č. 22
Starosta obce informuje prítomných, že nájomníčka 3-izbového obecného bytu na Mlynárskej ul. č.
22 p. Bachratá ústne vyjadrila svoj zámer skončiť nájom. Obecný byt menovaná čiastočne upravila
/zhodnotila/ a má záujem sa s budúcim nájomníkom dohodnúť na určitom finančnom vyrovnaní.
OZ doporučuje postupovať v zmysle nájomnej zmluvy a to tak, že OZ schváli budúceho nájomníka
a ak sa s nim menovaná dohodne na ďalšom finančnom vyrovnaní, OZ nebude mať výhrady.
4/ Rôzne:
a/ predĺženie nájmu 1- izbového obecného bytu na Mlynárskej ul. č. 18 – žiadosť podala
nájomníčka Katarína Pešková, ktorej nájom končí 15.12.2012. Menovaná spĺňa podmienky a OZ
doporučuje menovanej predĺžiť nájom na ďalší rok t.j. do 15.12.2013. Starosta dal hlasovať, kto je
za:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b/ žiadosť o odsúhlasenie investičného zámeru – Mgr. Karlubíková, Nová 24, Hrnčiarovce n/P
žiada OZ o predbežný súhlas na realizáciu investičného zámeru – vybudovanie všetkých
inžinierskych sietí na vlastné náklady v priestore parc. č. 1425, ktorá je vo vlastníctve obce
Hrnčiarovce n/P, za účelom ďalšej výstavby rodinných domov. Poslanci OZ sa mali možnosť
podrobnejšie oboznámiť s predmetným zámerom na zasadnutí OZ dňa 17.10.2012. OZ navrhuje
žiadateľke dať vypracovať geometrický plán, ktorý poskytne jasné rozmery spomenutého pozemku
a na základe nich nechať spracovať urbanistickú štúdiu. OZ ďalej konštatuje, že uvedený pozemok
je súčasťou verejnej obslužnej komunikácie a akékoľvek úpravy na ňom nesmú zmeniť tento jeho
charakter. OZ ďalej upozorňuje žiadateľku, aby úpravy na svojom pozemku robila v súlade so
súčasným územným plánom podľa, ktorého jej pozemkom prechádza navrhovaná cesta z Bajkalskej
ulice smerom k parcele č. 1425. Starosta obce dal hlasovať, kto je za odsúhlasenie predmetného
investičného zámeru podľa OZ stanovených podmienok:
Počet všetkých poslancov: 9, počet prítomných poslancov: 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-35/ Diskusia:

–
poslanec Maár František upozorňuje, že časť chodníka na cintoríne pri zadnom vstupe je
hrbatý, vydutý koreňmi lipy a navrhuje, aby poslanci urobili svojpomocne brigádu, rozbili chodník
a zatiaľ zaviezli aspoň štrkom a na jar dokončili celkovú úpravu chodníka. Poslanci sa uvedený
návrh reagovali a termín brigády si upresnia podľa počasia. Zároveň poslanec Maár František žiada
OZ o delegovanie do komisie, ktorá bola zriadená za účelom návštevy SAD Trnava. OZ súhlasilo s
nomináciou.
–
poslankyňa Ing. Račková Terézia – žiada dať do rozpočtu na rok 2013 vybudovanie
verejného osvetlenia na cintoríne /časť nového chodníka/. Osvetlenie bude regulované a svietilo by
sa prevažne v novembri, v čase sviatku všetkých svätých.
–
poslankyňa RNDr. Kopecká Monika žiada o zaradenie do rozpočtu na rok 2013:
a/ zakúpenie ventilátora vo výške cca 500,- € pre školskú jedáleň
b/ vymaľovanie DS
c/ mikrofón na cintorín cca 300,- €
Ďalej žiada, aby bola spracovaná štúdia novej časti cintorína sektorovo, t. znamená na jednohroby,
dvojhroby, urnový háj.
- poslankyňa Mgr. Čiefová Monika – upozornila na skutočnosť, že na Mostovej ul. č. 15,
/Lackovič Július/ na verejnom priestranstve pri ceste sú umiestnené kamene. V prípade, že
nastane taká situácia a stretnú sa v tomto úseku cesty dve motorové vozidlá nie je, kde sa vyhnúť,
lebo im v tom bránia umiestnené kamene. OZ ukladá OcÚ zaslať list, že z dôvodu bezpečnosti
dopravy je potrebné kamene odstrániť z verejného priestranstva.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom mimoriadnom zasadnutí
dňa 07.11.2012:
a/ berie na vedomie:
- informáciu o postúpení 3- izbového obecného bytu na Mlynárskej ul. č. 22
- diskusné príspevky poslancov: Františka Maára, Ing. Terézie Račkovej, RNDr. Moniky Kopeckej,
Mgr. Moniky Čiefovej
b/ schvaľuje:
76/12 - uhradiť nedoplatky SAD Trnava vo výške 9.129,- € do konca novembra 2012 a zbytok za
rok 2012 po vzájomnom odsúhlasení si výšky nedoplatku so SAD Trnava po ukončení premávania
MHD
77/12 - pracovnú komisiu a to v zložení: Ing. Jaroslav Kráľovič /starosta/, Ing. Stanislav Nižnan
/kontrolór/, p. Emília Klačanová /ekonómka/, Mgr. Miloš Tomek /poslanec/ za účelom návštevy
SAD Trnava, aby preverili zodpovednosť za vzniknutú situáciu nedoplatkov a vyvodenia dôsledkov
78/12 - rozpočtové opatrenia č. 4/2012 tak, ako boli prednesené
79/12 – predĺženie nájmu 1- izbového obecného bytu na Mlynárskej ul. č. 18 p. Kataríne Peškovej
na obdobie do 15.12.2013
80/12 - predbežný súhlas na realizáciu investičného zámeru za podmienok, ako je uvedené v bode
4, písm. b/
c/ ukladá:
81/12 - ukladá OcÚ zaslať list p. Júliusovi Lackovičovi, Mostová 15, Hrnčiarovce n/P, aby
odstránil kamene z verejného priestranstva pred jeho RD.
Zápisnicu overili: Mgr. Elena Kátlovská
Ing. Rastislav Mrva
Schválil: Ing. Jaroslav Kráľovič

