ZÁPI SN ICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
Hrnčiarovce n/P, konaného dňa 11.09.2013
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Ing. Mrva Rastislav, Mgr. Tomek Miloš
Overovatelia: Mgr. Kátlovská Elena, Ing. Moncman Mikuláš
Zapisovateľ: Tomeková Jarmila
Program:
1/ Prehodnotenie investičných akcií
2/ Schválenie VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí , o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
3/ Schválenie VZN o vylepovaní volebných plagátov
4/ Schválenie rozpočtových opatrení č. 2/2013
5/ Rôzne:
– pozemky pod cintorínom
– pozemky na ul. Alexyho
– správy komisií
– žiadosť o zmenu dopravného značenia
– žiadosti na odpustenie poplatku za komunálny odpad
– informácie o kultúrnych akciách v Nitr. Hrnčiarovciach
Otvorenie - starosta obce Ing. Kráľovič privítal prítomných občanov na verejnom zasadnutí OZ,
overil skutočnosť, že OZ je uznášaniaschopné, prítomní 7 poslanci, neprítomní poslanci Ing. Hrašna
Štefan a Púchla Bibiána. Starosta obce predniesol program, ktorý OZ jednomyselne schválilo.
1/ Prehodnotenie investičných akcií
Starosta obce informoval prítomných, že obyvatelia Športovej ulice dokončili podľa
predchádzajúcich dohôd výstavbu kanalizácie a vodovodu v časti, kde sú vlastníkmi pozemkov, cez
ktoré táto kanalizácia a vodovod prechádza. Dal na zváženie OZ možnosť uprednostniť dostavbu
kanalizácie a vodovodu na obecných pozemkoch pred výstavbou parkoviska pred KD. OZ po
rozprave prišlo k záveru, že sa bude pridržiavať svojich pôvodných uznesení a začne sa s výstavbou
parkoviska pred KD. Výstavba kanalizácie a vodovodu v uvedenej časti sa odsunie na rozpočtové
obdobie 2014. Starosta obce dal hlasovať, kto je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej by bolo potrebné zrekonštrulovať fasádu na požiarnej zbrojnici, ktorá je stenou spojená s
Domom seniorov, ktorý by mal začať svoju prevádzku k 1.10.2013. Celkové finančné náklady by
predstavovali cca 4120,- €. OZ schvaľuje predmetnú rekonštrukciu, aby celkový vzhľad budovy bol
rovnako esteticky zladený. Starosta obce dal hlasovať, kto je za realizáciu predmetnej rekonštrukcie:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2/ Schválenie VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí , o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v
školskej jedálni
Riaditeľstvo ZŠ v Hrnčiarovciach n/P z dôvodu zvýšenia režijných nákladov v školskej jedálni, v
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školskom klube a za pobyt dieťaťa v MŠ navrhuje obci ako zriaďovateľovi upraviť výšku príspevku
a to:
– za pobyt dieťaťa v MŠ na 13,- € za jedno dieťa mesačne
- na činnosť školského klubu na 7,- € za jedného žiaka mesačne
– na stravnú jednotku v školskej jedálne: stravníci od 2 - 6 rokov
1,39 €/deň
stravníci od 6 - 11 rokov
1,21 €/deň
stravníci od 11-15 rokov
1,29 €/deň
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie predmetného VZN:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Schválenie VZN o vylepovaní volebných plagátov
Obec Hrnčiarovce n/P určilo na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách pre
voľby do Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia dňa 09.11.2013 tieto plagátové
plochy: vývesná skriňa pred pohostinstvom Naništa /Vinohradnícka ul./, vývesná skriňa a stĺp pred
potravinami na Cíferskej ulici. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie predmetného VZN:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4/ Schválenie rozpočtových opatrení č.2/2013
Starosta obce informoval o schválení rozpočtového opatrenia č. 1/2013 na základe zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hrnčiarovce n/P a zároveň bolo prijaté rozpočtové
opatrenie č. 2/2013 z dôvodu zmien v rozpočte, s ktorým obsahom boli poslanci oboznámení a mali
možnosť sa k týmto zmenám vyjadriť /viď. príloha/. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie
rozpočtových opatrení č. 2/2013:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Rôzne:
- pozemky pod cintorínom – starosta obce informoval prítomných, že z celkového počtu pozemkov
14, ktoré vlastnia občania v areáli cintorína a o celkovej výmere 2978 m2 sa nám vrátili odpovede
so záujmom o odpredaj vo výmere 711,5 m2 za cenu 4,83 €/m2. Starosta obce dal hlasovať, kto je
za, aby boli odkúpené pozemky od všetkým záujemcov za uvedenú cenu:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- pozemky na ul. Alexyho – starosta obce informoval, že sa opätovne ozvali občania z ul. Alexyho so
žiadosťou o novú cestu. Vieme, že časť pozemkov pod cestou je vo vlastníctve občanov z tejto ulice.
OZ navrhlo, aby sa oslovila p. Učníková, ktorá týchto občanov zastupuje, aby oslovila majiteľov
pozemkov či majú záujem obci tieto pozemky darovať. Jedná sa o cca 644 m2. Pri kladnom vyjadrení
majiteľov pozemkov by sa táto investičná akcia zapracovala do rozpočtu na rok 2014. Starosta obce
dal hlasovať, kto je za, aby sa v predmetnej veci jednalo s majiteľmi pozemkov:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- správy komisií – predsedovia jednotlivých komisií informovali o svojej činnosti za obdobie III.
štvrťroka 2013. OZ berie na vedomie správy jednotlivých komisií. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- žiadosť o zmenu dopravného značenia – starosta obce informoval prítomných, že na obec prišla
žiadosť o zmenu dopravného značenia na Mostovej ulici, kde je značka „Daj prednosť v jazde“, na
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dopravnú značku „Stoj, daj prednosť“. Vzhľadom na často sa vyskytujúce kolízne situácie v mieste
uvedenej križovatky by táto zmena dopravného značenia pomohla občanom tejto ulice k celkovej
bezpečnosti, ako aj k ochrane ich majetku. OZ súhlasí s výmenou dopravného značenia v prípade
odsúhlasenia na Okresnom dopravnom inšpektoráte.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po tomto bode sa zúčastnil rokovania poslanec Ing. Hrašna Štefan. Počet prítomných a hlasujúcich
poslancov sa zvýšil na 8 poslancov.
- žiadosti na odpustenie poplatku za komunálny odpad – jedná sa prevažne o občanov, ktorí žijú a
pracujú v zahraničí. Pracovníci OcÚ po preskúmaní opodstatnenosti každej z uvedených žiadosti
konštatujú, že žiadosti sú oprávnené a navrhujú OZ týmto žiadostiam vyhovieť. Jedná sa o týchto
občanov: Marko Pavol, Drobná 2, Matuškovič Jozef, Fr. Hečku 13, Velická, Sv. Martina 36,
Hrušovská Lýdia, Kostolná 37, Halada Pavol, Sv. Martina 94, Hrdina František, Cíferská 22,
Nižnanská Jozefa, Facková 2 / 3 osoby/, Pozdech, Nová 27, Masár Štefan, Krátka 1, / 4 osoby/,
Kunovský František, Kostolná 23, Búda, Cífer, Mazúr Pavel, Drobná 9, Máar František, Cíferská 34
/ 2 osoby/, Polešenský Viliam, Drobná 1, Štrpka Ján, Trnava, Drobná Otília, Alexyho 2/ 3 osoby/,
Baláž Anton, Nová 14 /3 osoby/, Hrdina Štefan, Nová 3, Jurák Miroslav, Cíferská 57 /3 osoby/, Petráš
Karol, Vinohradnícka 2
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci OZ žiadajú upraviť VZN na rok 2014 tak, aby občania žiadajúci o odpustenie poplatku za
smeti na príslušný rok podávali si žiadosti do 31.01. príslušného roka.
- informácie o kultúrnej akcie v Nitr. Hrnčiarovciach – starosta informoval prítomných, že dňa
05.10.2013 si obec Nitrianske Hrnčiarovce pripomína 900. výročie 1. písomnej vzniku obce.
Spevácky súbor a dychová hudba Hrčarovani nás budú reprezentovať na tomto podujatí.
6/ Diskusia:
- rekultivácia jarku pri štátnej ceste /vstup do obce od Trnavy/ - prebytočnou zeminou z Drobnej ulice
bude zahrnutá časť jarku pri štátnej ceste III/06117 a to z dôvodu, aby tento jarok mohol byť kosený
a udržovaný mechanizmami. Uvedený zámer je odsúhlasený so Správou ciest Trnava. OZ berie na
vedomie.
- poslanec Ing. Hrašna:
• upozorňuje na skutočnosť, že vo Voderadoch bude zriadené nákupné obchodné centrum a s
tým sa zvýši frekvencia motor. vozidiel cez našu obec, preto žiadam o zmapovanie frekvencie
motor. vozidiel na Cíferskej ul. OZ súhlasí s návrhom poslanca Hrašnu.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
• navrhuje umiestniť dopravnú značku so znížením rýchlosti na 70 km v úseku od Trnavy –
plynová stanica. OZ súhlasí s návrhom.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov, 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
• žiada o umiestnenie tabule „Zákaz vstupu psov“ na športové ihrisko
• navrhuje zákaz parkovania kamiónov od 22.00 hod. do 6.00 hod v obci
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• navrhuje zníženie rýchlosti na 30 km/hod. v celej obci okrem Voderadskej a Cíferskej ul.
- občianka p. Pilátová upozorňuje, že na Cíferskej a Mostovej ul. sú nefunkčné odvodňovacie járky,
konkrétne pred RD Haladových je zabetónovaný járok a v prípade silného dažďa voda tečie po celej
ceste
- občianka p. Trebatická žiada o písomné upozornenie majiteľov STK , aby si svoj areál oplotili
bariérovým plotom, prípadne urobili nejaké opatrenia /poradovník áut/, lebo množstvo áut čakajúcich
na technickú kontrolu robia hluk a produkujú neúnosné množstvo splodín.
- občan p. Klanica upozorňuje na skutočnosť, že budovy STK majú zvedenú dažďovú vodu do
Športovej ul. a preto žiada, aby si majitelia budov STK zvody urobili do svojho areálu.
- občan p. Kunovský informuje, že klub dôchodcov, ktorý je v pivničných priestoroch KD bol viackrát
vytopený a z toho dôvodu žiada, aby rekonštrukcia týchto priestorov bola zapracovaná do rozpočtu
na rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa 11.09.2013
prijalo tieto uznesenia:
49/13 - schvaľuje presunúť investičnú akciu - dobudovanie časti kanalizácie na Športovej ulice do
rozpočtu na r. 2014
50/13 – schvaľuje rekonštrukciu fasády na požiarnej zbrojnice v celkovej finančnej hodnote cca
4120,- €
51/13 - schvaľuje VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí , o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
52/13 – schvaľuje VZN o vylepovaní volebných plagátov
53/13 - schvaľuje rozpočtové opatrenia č.2/2013
54/13 – schvaľuje odkúpenie pozemkov na cintoríne od všetkým záujemcov, ktorí súhlasili s cenou
4,83 €/m2
55/13 – ukladá OcÚ osloviť majiteľov pozemkov na ul. Alexyho, či majú záujem obci pozemky pod
cestou darovať. Pri kladnom vyjadrení majiteľov pozemkov by sa rekonštrukcia MK na Alexyho
ul. zapracovala do rozpočtu na rok 2014
56/13- OZ berie na vedomie správy jednotlivých komisií
57/13 – schvaľuje umiestnenie dopravnej značky „Stoj, daj prednosť“ na Mostovej ul., v prípade
súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu
58/13 - schvaľuje odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2013 občanom, ako je uvedené
v textovej časti
59/13 - upraviť VZN na rok 2014 tak, aby občania žiadajúci o odpustenie poplatku za smeti na
príslušný rok podávali si žiadosti do 31.01. príslušného roka
60/13 – ukladá OcÚ zmapovať frekvenciu motor. vozidiel na Cíferskej ul.
61/13 - schvaľuje umiestniť dopravnú značku so znížením rýchlosti na 70 km v úseku od Trnavy –
plynová stanica
62/13 - ukladá OcÚ zaslať písomné upozornenie majiteľom STK, aby si svoj areál oplotili
bariérovým plotom, prípadne urobili nejaké opatrenia /poradovník áut/, lebo množstvo áut čakajúcich
na technickú kontrolu robia hluk a produkujú neúnosné množstvo splodín. Ďalej, aby si
zviedli dažďovú vodu z budov STK do svojho areálu
63/13 – schvaľuje rekonštrukciu pivničných priestoroch KD /priestory klubu dôchodcov/ zapracovať do rozpočtu na rok 2014
Zápisnicu overili: Mgr. Kátlovská Elena
Schválil: Ing. Kráľovič Jaroslav
Ing. Moncman Mikuláš

