ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom
úrade Hrnčiarovce n/P, konaného dňa 20.11.2013
_______________________________________________________________
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Bibiána Púchla, Ing. Štefan Hrašna
Overovatelia: Mgr. Monika Čiefová, Mgr. Miloš Tomek
Program:
1/ Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016
2/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013
3/ Spoločnosť Visions, s.r.o., Trnava /ponuka/
4/ Predĺženie nájomných zmlúv – Kurková, Pešková
5/ Prenájom priestorov na štadióne
6/ Pozemky pod cintorínom
7/ Rôzne:
- žiadosť o výrub brezy /Jakubíková/
- žiadosť – parkovanie /Vilček/
- odpustenie poplatku za smeti /Glasová/
- odmeny poslancov
- informácie o parkovisku pred KD
8/Diskusia
Otvorenie – starosta obce Ing. Kráľovič privítal prítomných poslancov na
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva,
overil
skutočnosť,
že
OZ
je
uznášaniaschopné, prítomní
7 poslanci, neprítomní poslanci Ing. Mikuláš
Moncman, Mgr. Elena Kátlovská. Starosta obce preniesol program, ktorý OZ
jednomyselne schválilo.
1/ Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016 – s predmetným materiálom sa
poslanci mali možnosť oboznámiť ešte pred rokovaním OZ. Po rozsiahlej diskusie,
poslanci navrhli určité zmeny v rozpočte na rok 2014, ktoré ekonómka obce
zapracovala do rozpočtu. Takto upravený rozpočet OZ berie na vedomie.
2/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2013
Z dôvodu zmien v rozpočte bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3/2013, 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. 3/2013:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal
sa: 0
3/ Spoločnosť Visions, s.r.o., Trnava – ponuka
Predmetná spoločnosť ponúka svoje služby v oblasti verejného obstarávania.
Ponuka reflektuje na legislatívne zmeny v oblasti verejného obstarávania
v súvislosti s novelou zákona č. 25/2006 Z.z. /zákon o verejnom obstarávaní/

účinnou od 1.7.2013. OZ sa oboznámilo s predmetnou ponukou a poveruje
starostu obce prerokovať s uvedenou spoločnosťou či preberajú zodpovednosť za
-2prípadné škody, či sú poistení pre takéto prípady. Tento bod rokovania
z uvedeného dôvodu sa odročuje.
4/ Predĺženie nájomných zmlúv - Kurková, Pešková
Jedná sa o nájomníčky, ktorým končili nájomné zmluvy. P. Kurková, aj p. Pešková
spĺňali všetky podmienky pre predĺženie nájmu. Starosta obce dal hlasovať, kto je
za schválenie predĺženia nájomných zmlúv menovaným.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti:0
Zdržal sa:
0
5/ Prenájom priestorov na štadióne
Starosta obce informoval poslancov, že boli podané 4 inzeráty na internete na
bezplatnej inzercie a opakovaný inzerát v týždenníku „Trnava dnes“ na prenájom
priestorov na štadióne. Jedná sa o 5 miestnosti nachádzajúcich sa v nadstavbe
budovy štadióna, ktoré by boli vhodné využiť na kancelárske účely. Zatiaľ máme
iba jednu ponuku od firmy L-K, s.r.o., Trnava, ktorá by tieto priestory využila na
ubytovanie svojich zamestnancov. Z dôvodu prenajatia uvedených priestorov je
potrebné urobiť určité úpravy budovy. OZ ukladá starostovi obce pripraviť odhad
ceny investícií spojených s úpravou budovy, urobiť prieskum cien nájomného v
regióne, určiť /dohodnúť/ dĺžku prenájmu do najbližšieho zasadnutia OZ.
6/ Pozemky pod cintorínom
Starosta obce informoval prítomných, že momentálne prebieha proces
podpisovania kúpnych zmlúv s majiteľmi pozemkov pod cintorínom, ktoré budú
následne postúpené na vklad do katastra nehnuteľností. Ďalej prebiehajú
rokovania s ďalšími majiteľmi pozemkov pod cintorínom. Napr. rodina Hargašová
žiada od obce zámenu pozemkov pod cintorínom za časť verejného priestranstva
popri pohostinstve Lipka. Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedenú zámenu.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa:
0
7/Rôzne:
- žiadosť na výrub brezy - p. Jakubíková, Sv. Martina 116 žiada o výrub
brezy na verejnom priestranstve susediaceho pozemku. OZ po
oboznámení sa s predmetom žiadosti poveruje komisiu preveriť
skutočnosť a navrhnúť riešenie do najbližšieho zasadnutia OZ.
- žiadosť – parkovanie p. Vilček, Fr. Hečku 6 – OZ po oboznámení sa
s predmetnou žiadosťou, navrhuje túto žiadosť zamietnuť. Starosta obce
dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- žiadosť na odpustenie poplatku za smeti na rok 2013 – p. Glasová. Po
prešetrení žiadosti OZ doporučuje odpustiť poplatok za smeti na rok 2013
p. Glasovej, Trnava vo výške 16,06 €. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

odmeny poslancov – starosta obce navrhuje za celoročnú prácu a iniciatívu
poslancom OZ odmeny a to:
- predsedom komisií vo výške 250,-€ - Mgr. Čiefová, Mgr. Kátlovská, Ing.
Mrva, Ing. Račková
- predsedovi komisie Mgr. Tomekovi vo výške 230,- € z dôvodu, že nebol
predsedom celý rok
- predsedovi komisie RNDr. Kopeckej vo výške 250,- € + 500,- € za práce
naviac spojené s identifikáciou pozemkov v celej obci, návštevy katastra,
jednanie s občanmi v tejto súvislosti
- ostatní poslanci p. Púchla, Ing. Moncman vo výške 200,- €
- poslanec Ing. Hrašna vo výške 163,- € z dôvodu, že nebol poslancom
celý rok
Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
-3Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- informácie o parkovisku pred KD – bola vyhlásená súťaž na výstavbu
parkoviska pred KD. Do súťaže sa prihlásilo 8 firiem, momentálne prebieha
výberové konanie.
8/ Diskusia:
- Ing. Nižnan poukazuje, že na MK Mlynárskej ulici, kde konkrétne pred RD
Nižnanských, pred prečerpávacou stanicou pri bytovkách, ako aj na
križovatke ciest z Cintorínskej a Mlynárskej ulici stojí neustále voda. OZ
ukladá stavebnej komisie, aby zhodnotila skutočnosť a navrhla riešenie do
najbližšieho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom
zasadnutí dňa 20.11.2013 prijalo tieto uznesenia:
65/13 – schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013
66/13 – schvaľuje dodatok k zmluve o predĺžení nájmu p. Kurkovej na dobu 3
rokov a p. Peškovej na jeden rok
67/13 – odročuje bod rokovania so spoločnosťou Visions, s.r.o., Trnava
68/13 – ukladá starostovi obce pripraviť odhad ceny investícií spojených
s úpravou budovy, urobiť prieskum cien nájomného v regióne, určiť /dohodnúť/
dĺžku prenájmu do najbližšieho zasadnutia OZ
69/13 – schvaľuje rodine Hargašovej zámenu pozemkov pod cintorínom za časť
verejného priestranstva popri pohostinstve Lipka v tej istej výmere
70/13 – poveruje komisiu preveriť výrub brezy a navrhnúť riešenie do
najbližšieho zasadnutia OZ
71/13 – zamieta žiadosť p. Vilčeka, Fr. Hečku 6, Hrnčiarovce n/P - parkovanie
72/13 – schvaľuje odpustenie poplatku za smeti na rok 2013 p. Glasovej, Trnava
73/13 – schvaľuje odmeny poslancov ako je uvedené v textovej časti
74/13 - ukladá stavebnej komisie zhodnotiť skutočnosť a stav MK na Mlynárskej
ulici a návrh riešenia pripraviť do najbližšieho zasadnutia OZ

Zápisnicu overili: Mgr. Monika Čiefová

Mgr. Miloš Tomek

Schvaľuje: Ing. Jaroslav Kráľovič, starosta
obce

