ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
Hrnčiarovce n/P, konaného dňa 16.04.2014
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Mgr. Monika Čiefová, p. Bibiána Púchla
Overovatelia: Ing. Terézia Račková, Mgr. Elena Kátlovská
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Centrá voľného času
2/ Opätovné prerokovanie žiadosti Železníc SR
3/ Správy komisií
4/ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce
5/ Plat starostu
6/ Odpredaj obec. pozemku – Jurák
7/ Odpredaj obec. pozemku – ZF SACHS a.s. Trnava
8/ Odpredaj obec. pozemku – Polomíčková
9/ Žiadosť o odkúpenie obec. pozemku - Libich
10/ Rôzne:
- Informácia o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ
- Dom smútku
- Informácia o mikroregióne
- Informácia o kultúrnych akciách
1/ Centrá voľného času
Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom zmluvy na refundáciu nákladov na záujmové
vzdelávanie detí, ktoré navštevujú centrá voľného času v Trnave zaslanú Mestským úradom v Trnave.
Jedná sa o 5 detí z našej obce, ktoré navštevujú centrá voľného času v Trnave. Poslanci po
oboznámení sa s obsahom zmluvy navrhujú uhradiť náklady na záujmové vzdelávanie detí vo výške
60,-EUR/dieťa, čo činí spolu 300,- EUR. Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby uvedená čiastka bola
uhradená na vzdelávanie detí v centrách voľného času v Trnave:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2/ Žiadosť Železníc SR
Poslanci OZ sa opätovne zaoberali žiadosťou Železníc SR o odpredaj obecného pozemku o výmere
619 m2. Na poslednom zasadnutí OZ bol odročený odpredaj uvedeného pozemku a bolo navrhnuté
ŽSR, aby zapracovali do projektu cyklotrasu. ŽSR nám listom zo dňa 8.4.2014 oznámili, že v spracovanej projektovej dokumentácii už je riešená náhrada úrovňového priecestia mimoúrovňovým
krížením pre všetku cestnú dopravu vrátane cyklistickej. OZ prišlo k záveru, že súhlasí s odpredajom
pozemku. Starosta obce dal hlasovať, kto je za odpredaj obecného pozemku časť parc. č. 2550,
o výmere 619 m2, za cenu 4,59 EUR/m2, v celkovej hodnote 2841,21 EUR.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0

-23/ Správy komisií pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P
Predsedovia jednotlivých komisií, ktoré pracujú pri Obecnom úrade predniesli správy zo svojej
činnosti za I. štvrťrok 2014. OZ berie na vedomie správy jednotlivých komisií.
4/ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce
Poslanci OZ sa mali možnosť oboznámiť s návrhom predmetného dodatku k VZN, a preto starosta
obce dal hlasovať kto je za prijatie tohto VZN v takom znení ako bolo prednesené /viď. príloha/:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 1
5/ Plat starostu
Obecnému zastupiteľstvu bolo navrhnuté nasledovné znenie uznesenia o plate starostu v súlade
s predpísanou zákonnou formou:
OZ v Hrnčiarovciach n/P na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
berie na vedomie , že na základe uznesenia č. 14/13 zo dňa 13.03.2013 bol plat starostu doposiaľ
stanovený rozhodnutím OZ podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 45%, čo po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v NH za r. 2013 znamená – na základe ods. 3 citovaného zákona od
01.01.2014 sumu 2.366,- EUR
schvaľuje – podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 01.04.2014 plat starostu v sume,
ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 45%, t.j. na sumu 2.366,- EUR.
Poslanec Hrašna nesúhlasil so zvýšením o 45%, ale navrhoval zvýšenie len 20%. Po rozprave
zastupiteľstva bolo dané hlasovať za pôvodný návrh so zvýšením o 45%.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1
6/ Odpredaj obecného pozemku – Jurák Miroslav, Cíferská 57, Hrnčiarovce n/P
OZ sa opätovne zaoberalo odpredajom obecných pozemkov č. 355/5 a 355/6 o celkovej výmere 379
m2, na ktorých sa nachádza pohostinstvo Stodola vo vlastníctve p. Juráka Miroslava. Po vyjasnení si
okolností OZ súhlasí s odpredajom uvedených pozemkov za cenu v zmysle znaleckého posudku, avšak
minimálne 50,- EUR/m2 a pri dodržaní všetkých zákonných podmienok odpredaja, ako aj VZN č.
1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce. Starosta obce dal hlasovať
, kto je za tento návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
7/ Odpredaj obecného pozemku – ZF SACHS Slovakia a.s., Strojárenska 2, Trnava
Uvedená spoločnosť chce v katastri Hrnčiarovce, v lokalite Dlhé Lúky vybudovať záchytné parkovisko
pre nákladnú dopravu. Parkovisko by malo byť vybudované aj na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve
našej obce. Podľa geometrického plánu č. 16/2013 jedná sa o tieto pozemky: parc. č. 2180/8
o výmere 468 m2, parc. č. 2180/9 o výmere 308 m2 a parc. č. 2180/10 o výmere 205 m2, ktoré podľa
znaleckého posudku č. 65/2014 boli ohodnotené na celkovú čiastku 19.700,- EUR. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za odpredaj uvedených pozemkoch spoločnosti ZF SACHS a.s., Trnava pri dodržaní
všetkých podmienok vyplývajúcich z VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní
s majetkom obce.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Odpredaj obecných pozemkov – Polomíčková Milada, Hliníky 28, Hrnčiarovce n/P
Odpredaj obecných pozemkov parc. č. 504/2 a 505 o celkovej výmere 89 m2 p. Polomíčkovej sa
prerokovával na predchádzajúcich rokovaniach OZ, keďže otec menovanej Hladík Karol za predmetné

-3pozemky zaplatil dňa 26.06.2002 čiastku 7.161,- SK, avšak z dôvodu zle vyhotoveného geometrického
plánu v tomto období Správa katastra konanie zrušila, ale vyplatená čiastka p. Hladíkovi nebola
vrátená. OZ po prediskutovaní situácie prišlo k záveru, že súhlasí s odpredajom uvedených pozemkov
p. Polomíčkovej a taktiež súhlasí s tým, aby cena pozemkov stanovená znaleckým posudkom č. 75/14
Ing. Jozefom Záreckým vo výške 460,- EUR bola znížená už o zaplatenú čiastku 237,70 EUR /7161,SK/, to znamená, že menovaná uhradí finančnú čiastku 222, 30 EUR. Starosta obce dal hlasovať, kto
je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9/ Odpredaj obecného pozemku – Libich Roman, Športová 23, Hrnčiarovce n/P
Menovaný žiada OZ o odpredaj, prípadne dlhodobý prenájom obecného pozemku, časť parcely č.
355/2 o výmere 28,5 m2. Jedná sa o svah športového areálu, ktorý susedí s pozemkom menovaného.
OZ po prehodnotení tejto žiadosti nemá záujem o odpredaj ani dlhodobý prenájom predmetného
pozemku, ale súhlasí s tým, aby menovaný časť tohto pozemku ako uviedol vo svojej žiadosti užíval a
staral sa oňho ako je to obvyklé pri verejných priestranstvách nachádzajúcich sa pred domami.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
10/ Rôzne:
- Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P bolo vyhlásené dňa
04.04.2014, bolo zverejnené na našej internetovej stránke, na internetovej stránke školy, na
internetovej stránke Okresného úradu a v regionálnych novinách Trnava dnes – dvakrát.
Uzávierka prihlášok je 05.05.2014 do 12.00 hod.
- Dom smútku – poslanci OZ podali dva návrhy na výstavbu nového Domu smútku a to:
- 1/ na pôvodnom mieste – pri kostole
- 2/ na konci cintorína od ulice J. Alexyho
Po rušnej diskusii a po zohľadnení všetkých pozitív a negatív poslanci OZ navrhujú výstavbu Domu
smútku na pôvodnom mieste, pri kostole. Z toho dôvodu OZ poveruje starostu obce uzatvoriť
kúpnú zmluvu s p. Štrbovou, ktorá nesúhlasí s odpredajom jej podielu parcely č. 417/81 za cenu
stanovenú znaleckým posudkom vo výške 4,83 EUR/m2, tak ako sa odkupovali pozemky, na
ktorých sa nachádza cintorín od iných vlastníkov. OZ súhlasí s tým, aby sa pristúpilo na
podmienky p. Štrbovej, a aby sa odkúpil jej podiel uvedenej parcely za cenu, ktorú ona požaduje
a to 20,- EUR/m2 , v celkovej hodnote 3589,- EUR. OZ pristupuje na túto výnimku z dôvodu, že
budúci Dom smútku sa bude čiastočne nachádzať na uvedenej parcele. OZ taktiež poveruje
starostu obce so začatím projektových príprav Domu smútku. Starosta dal hlasovať, kto je za
uvedený návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 8, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0
-

Informácie o mikroregióne – starosta obce informoval OZ o skutočnosti, že Mikroregión 11
plus, ktorého sme ako obec členom sa bude v najbližšej budúcnosti transformovať na
miestnu akčnú skupinu /MAS/ a to z dôvodu, že v nasledujúcom období čerpania eurofondov
2014 – 2020 sa bude gro finančných prostriedkov čerpať cez MAS.

-

kultúrne akcie vnašej obci budú dňa:
26.04.2014 – recepty starých materí
30.04.2014 – stavanie mája
07.05.2014 – kladenie vencov

-4- 11.05.2014 – Deň matiek
- 21.06.2014 – obecný guláš
- 13.07.2014 – 150. Výročie založenia dychového súboru Hrnčarovani
OZ berie na vedomie tieto informácie.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom mimoriadnom zasadnutí
dňa 16.04.2014 prijalo tieto uznesenia:
19/14 – schvaľuje uhradiť finančnú čiastku vo výške 300,- EUR na vzdelávanie detí v centrách voľného
času v Trnave
20/14 – schvaľuje ŽSR Bratislava odpredaj obecného pozemku časť parc. č. 2550, o výmere 619 m2,
za cenu 4,59 EUR/m2, v celkovej hodnote 2841,21 EUR
21/14 – berie na vedomie správy jednotlivých komisií
22/14 – zamieta Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní
s majetkom obce
23/14 – berie na vedomie, že na základe uznesenia č. 14/13 zo dňa 13.03.2013 bol plat starostu
doposiaľ stanovený rozhodnutím OZ podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 45%, čo po
uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v NH za r. 2013 znamená – na základe ods. 3 citovaného
zákona od 01.01.2014 sumu 2.366,- EUR
24/14 – schvaľuje – podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 01.04.2014 plat starostu
v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 45%, t.j. na sumu 2.366,- EUR
25/14 – schvaľuje odpredaj obecných pozemkov č. 355/5 a 355/6 o celkovej výmere 379 m2 p.
Jurákovi Miroslavovi pri dodržaní všetkých podmienok, ako je uvedené v textovej časti
26/14 – schvaľuje zámer odpredať obec. pozemky parc. č. 2180/8, 2180/9, 2180/10 spoločnosti ZF
SACHS Trnava
27/14 – schvaľuje odpredaj obecných pozemkov parc. č. 504/2 a 505 o celkovej výmere 89 m2 p.
Polomíčkovej Milade, Hliníky 28, Hrnčiarovce n/P a taktiež súhlasí s tým, aby cena pozemkov
stanovená znaleckým posudkom bola znížená už o zaplatenú čiastku 237,70 EUR /7161,-SK/
28/14 – zamieta žiadosť p. Libicha Romana, Športová 23, Hrnčiarovce n/P odpredať, alebo dlhodobo
prenajať časť obecného pozemku parc. č. 355/2
29/14 – poveruje starostu obce uzatvoriť kúpnu zmluvu s p. Štrbovou na časť pozemku parc. č.
417/81, ako je uvedené v textovej časti
30/14 - schvaľuje výstavbu nového Domu smútku na pôvodnom mieste, pri kostole
31/14 – poveruje starostu obce začatím projektových príprav Domu smútku
32/14 – berie na vedomie informácie o mikroregióne
33/14 – berie na vedomie informácie o kultúrnych akciách

Zápisnicu overili: Ing. Terézia Račková

Mgr. Elena Kátlovská

Schvaľuje: Ing. Jaroslav Kráľovič
Starosta obce

