Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 24.06.2015
Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Monika Kopecká PhD., PhDr. Bystrík Tomly
Overovatelia: Ing. Terézia Račková, Ľubomír Konečný
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Otvorenie – starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných skonštatoval, že OZ je úznašaniaschopné, prítomní všetci 9 poslanci. Starosta obce oboznámil prítomných s programom a vyzval
poslancov, či majú nejaké doplňujúce návrhy do programu zasadnutia OZ. Poslanec Cíferský navrhuje
do programu zaradiť žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre dychový súbor Hrnčarovani.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za doplnenie programu OZ o uvedený bod.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rokovania OZ sa bude zaoberať nasledovným programom:
1/ Kontrola uznesení
2/ Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014
3/ Schválenie VZN č. 1/2015 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
4/ Schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov
5/ Schválenie Rokovacieho poriadku
6/ Odsúhlasenie členstva v MAS
7/ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti do 31.12.2015
8/ Schválenie rozpočtových opatrení
9/ Schválenie uznesenia o úhrade nákladov na opravu dažďovej a splaškovej kanalizácie ako
havarijného stavu budovy Detského centra Filly
10/ Prerokovanie situácie s budovou Detského centra Filly
11/ Riešenie havarijného stavu školskej kuchyni
12/ Prerokovanie podnetu občanov k prehodnoteniu alternatívy oplotenia cintorína
13/ Podanie informácie o priemernej mzde v národnom hospodárstve v súvislosti s platom starostu
14/ Informácia o zmene predbežného harmonogramu zasadnutí
15/ Prerokovanie žiadosti obyvateľov bytovky Hliníky o prefinancovanie stojiska na kontajnery
16/ Schválenie dotácie pre ŠK RAPID
17/ Dotácia pre dychový súbor Hrnčarovani
18/ Informácia o pošte, o detskom divadle
19/ Diskusia
1/ Kontrola uznesení:
Uznesenia č. 38/15, 39/15, 40/15, 49/15 – sa plní
Uznesenia č. 42/15, 43/15, 45/15, 46/15, 47/15, 48/15, 50/15 – splnené
Uznesenia č. 41/15, 44/15 – bude sa prerokovávať na dnešnom zasadnutí OZ
2/ Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014 – predniesla ekonómka obce
Rozpočet
Skutočnosť
Bežné príjmy
1 011 550,- €
1 064 375,- €
Kapitálové príjmy
41 000,- €
38 922,- €
Finančné operácie
106 700,- €
0,- €
Vlastné príjmy školy
8 000,- €
14 622,- €
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Príjmy celkom:

1 167 250,- €

1 117 919,- €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky školy
Výdavky celkom:

480 098,- €
171 300,- €
41 532,- €
474 320,- €
1 167 250,- €

380 515,- €
169 776,- €
41 377,- €
492 721,- €
1 084 389,- €

Príjmy celkom
1 117 919,- €
Výdavky celkom
1 084 389,- €
Vylúčenie z prebytku /Fond opráv/
- 617,93
Prebytok
32 912,07€
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Ďurkovičovú, aby predniesla svoje stanovisko
k Záverečnému účtu obce Hrnčiarovce n/P za rok 2014. Hlavná kontrolórka obce navrhuje OZ, aby
schválilo Záverečný účet obce Hrnčiarovce n/P a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad. Ďalej
navrhuje OZ schváliť použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 na tvorbu rezervného fondu vo výške
32 912,07 €. Starosta obce dal hlasovať OZ:
a/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Hrnčiarovce n/P
za rok 2014,
b/ schvaľuje Záverečný účet obce Hrnčiarovce n/P za rok a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez
výhrad,
c/ schvaľuje použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 na tvorbu rezervného fondu vo výške
32 912,07 €.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Schválenie VZN č. 1/2015 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Hrnčiarovce n/P – OZ po rozprave
na prejednaní navrhuje v predmetnom VZN oproti zverejnenej verzie tieto zmeny:
Článok 8, bod 4 zmeniť nasledovne:
Nedodržanie dohodnutých podmienok /napr. použitie na iný účel ako bolo stanovené v zmluve,
nedodržanie efektívnosti použitých prostriedkov, nesplnenie povinnosti zúčtovať fin. prostriedky do
15. decembra príslušného roka a iné/ bude zohľadnené pri posudzovaní žiadosti o dotáciu v ďalších
rozpočtových rokoch, alebo podľa závažnosti nedodržania dohodnutých podmienok nebude dotácia
v budúcom období poskytnutá vôbec. Nedodržanie dohodnutých podmienok bude taktiež dôvodom
k sankčným postihom.
Článok 8, bod 5 zmeniť nasledovne:
Žiadateľ je v zmysle článku 8, bod 4 povinný pri oneskorenom vyúčtovaní zaplatiť penále vo výške
0,05% poskytnutej dotácie za každý deň omeškania, resp. zaplatiť 1% poskytnutej dotácie za každý deň
omeškania pri oneskorenom vrátení poskytnutej dotácie.
V prílohe č. 1 – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Hrnčiarovce n/P doplniť v riadku Termín a miesto
konania slovo „predpokladaný“, celé znenie bude: „Predpokladaný termín a miesto konania“.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie príslušného VZN tak, ako bolo upravené.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4/ Schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Hrnčiarovciach n/P – predmetný
materiál bol zverejnený a zo strany poslancov, ani občanov v stanovenej lehote nebol
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odmeňovania poslancov v takom znení akom bol zverejnený.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5/ Schválenie Rokovacieho poriadku – OZ navrhuje upraviť predmetný materiál oproti zverejnenej
verzie:
- v bode 4.17 upraviť číslovanie tak, že bod 4.17.5 sa mení na 4.17.4, bod 4.17.6 sa mení na
4.17.5, bod 4.17.7 sa mení na 4.17.6
- v bode 4.17.6 zmeniť text nasledovne: uznesenie, ktorým sa schváli predbežný harmonogram
zasadnutí OZ na kalendárny rok
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie Rokovacieho poriadku po zapracovaní navrhovaných
zmien.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za. 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/ Odsúhlasenie členstva v MAS – na poslednom zasadnutí OZ dňa 27.5.2015 sa OZ zaoberalo otázkou
členstva v MAS a to vytvorenej z obcí v MFÚ Trnava, alebo vytvorenej z členských obcí Mikroregiónu
11 plus. Po zvážení nových skutočností OZ navrhuje vytvoriť MAS z členských obcí Mikroregiónu 11
plus. Starosta obce dal hlasovať.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7/ Plán kontrolnej činnosti do 31.12.2015 – hlavná kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová oboznámila
prítomných s plánom kontrolnej činnosti do 31.12.2015. OZ bolo oboznámené s plánom kontrolnej
činnosti a nemá k predmetnému materiálu pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, kto je za
schválenie plánu kontrolnej činnosti do 31.12.2015.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ Schválenie rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 – v súlade s ods. 2 písmenom a/ § 14 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov navrhujeme zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 tak, ako bolo prednesené.
Starosta obce dal hlasovať.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9/ Oprava dažďovej a splaškovej kanalizácie budovy Detského centra Filly - OZ navrhuje schváliť
úhradu nákladov na opravu dažďovej a splaškovej kanalizácie ako havarijného stavu budovy Detského
centra Filly z peňažného fondu obce vo výške 4997,99 EUR. Starosta obce dal hlasovať.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10/ Prerokovanie situácie s budovou Detského centra Filly - dňa 11.6.2015 bola doručená na OcÚ
žiadosť o opätovné preskúmanie technického stavu nehnuteľnosti – budovy bývalej MŠ na ulici Sv.
Martina 69, kde je zriadená prevádzka Detského centra Filly. OZ sa dôkladne zaoberalo touto žiadosťou
na predrokovaní a na základe skutočností schvaľuje opravu uvedeného stavu budovy t.j. lokálnu opravu
zavlhnutých miest podľa predloženej fotodokumentácie na prízemí sanačnými omietkami, v suteréne
zhotovením odvetrávacieho okna, za podmienky úhrady dlžoby na nájomnom zo strany nájomcu vo
výške 6000,- EUR. Starosta obce dal hlasovať.
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Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11/ Riešenie havarijného stavu školskej kuchyne – na základe výsledkov z kontroly z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva je potrebné riešiť havarijný stav školskej kuchyne. V školskej kuchyni
je potrebné urobiť rozsiahlu rekonštrukciu a to: výmenu vzduchotechniky, elektroinštalácie, podláh ...
a ďalšie stavebné práce s tým súvisiace. Poslanec Cíferský Štefan, ako člen stavebnej komisie, na
základe prevedenej obhliadky školskej kuchyne zhodnotil, že je potrebné riešiť havarijný stav
predmetnej budovy. OZ na základe daných skutočností schvaľuje riešiť havarijný stav školskej kuchyne
v zmysle odporúčaní stavebnej komisie. Starosta obce dal hlasovať.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12/ Prerokovanie podnetu občanov k prehodnoteniu alternatívy oplotenia cintorína – na základe
podnetu občanov OZ prehodnotilo alternatívy oplotenia novej časti cintorína a navrhuje oplotenie
z betónových panelov. Starosta obce dal hlasovať, kto je za uvedený návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13/ Podanie informácie o priemernej mzde v národnom hospodárstve v súvislosti s platom starostu
– na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov OZ berie na vedomie, že na základe uznesenia č. 96/14
zo dňa 10.12.2014 bol zákonom stanovený plat starostu rozhodnutím OZ podľa § 4 ods. 2 citovaného
zákona so zvýšením o 45% /v rámci zákonnej tolerancie možnosť navýšenia o 70%/, čo po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v NH za r.2014 znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona od
01.01.2015 sumu 2464,- EUR. Poslanec Ing. Hrašna navrhuje zvýšenie o 39%, to znamená ponechať
pôvodný plat t.j. 2360,- EUR. Starosta dal hlasovať, kto je uvedený návrh.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 2 /PhDr. Tomly, Ing. Hrašna/
Proti: 0
Zdržal sa: 7
Návrh nebol prijatý.
14/ Informácia o zmene predbežného harmonogramu zasadnutí – starosta obce navrhuje zmeniť
predbežný harmonogram zasadnutí na rok 2015 nasledovne: zameniť termín 09.09.2015 termínom
26.08.2015, pridať termín 07.10.2015 a potom s ostatnými termínmi pokračovať podľa schváleného
harmonogramu zasadnutí na r. 2015. Starosta obce dal hlasovať, kto je za takúto zmenu termínov
zasadnutí na rok 2015.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15/ Prerokovanie žiadosti obyvateľov bytovky Hliníky o prefinancovanie stojiska na kontajnery –
Domová správa s.r.o. Trnava ako správca bytovky Hliníky zaslal na OcÚ rozpočet na realizáciu kontajnerového stojiska vrátanie prekrytia vo výške 5409,75 EUR. Poslanec Ing. Hrašna upozorňuje, že je
potrebné určiť miesto na umiestnenie stojiska na kontajnery. OZ navrhuje prehodnotiť túto ponuku,
nechať vypracovať konkurenčné ponuky a tento bod rokovania odročiť, problémom sa zaoberať na
najbližšom zasadnutí OZ 26.08.2015.
16/ Schválenie dotácie pre ŠK RAPID –na svoju činnosť na rok 2015 ŠK RAPID žiada dotáciu z rozpočtu
obce vo výške 12000,- EUR. V žiadosti je uvedený rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov na
činnosť ŠK RAPID na rok 2015. Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie dotácie pre ŠK RAPID na
rok 2015 vo výške 12000,- EUR podľa nového platného VZN.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:

Za: 9

Proti: 0
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Zdržal sa: 0

17/ Dotácia dychovému súboru Hrnčarovani – OZ sa na predrokovaní zaoberalo žiadosťou
o poskytnutie dotácie dychovému súboru Hrnčarovani. OZ ukladá OcÚ, aby písomne informovali
Dychový súbor Hrnčarovani, že je potrebné podať novú žiadosť o dotáciu, na predpísanom tlačive,
podľa platného VZN.
18/ Informácie:
- miestna pošta – starosta obce informoval prítomných, že miestna pošta zostáva na pôvodnom
mieste, došlo k dohode s prenajímateľom.
- detské divadlo - dňa 27.06.2015 o 18.00 hod. pri príležitosti ukončenia školského roku bude
v priestoroch KD detské divadlo a následne bude detská diskotéka.
19/ Diskusia :
-

-

poslankyňa Babicová – navrhuje či by sa v priestoroch KD nemohla vyhradiť miestnosť pre
fajčiarov
poslankyňa RNDr. Kopecká – informovala prítomných, že na zasadnutí komisie územného
plánovania a životného prostredia sa zaoberali:
žiadosťou občanov na Mlynárskej ulici, kde občania žiadajú výrub topoľov popri potoku Parná.
Predmetné topole tvoria zelenú bariéru od štátnej cesty a k požadovanému výrubu treba
prizvať na rokovanie Okresný úrad, odbor životné prostredie,
ďalej žiadame o spoluprácu pracovníkov z OcÚ pri odvoze suchých konárov na cintoríne,
výrub orechov na Vinohradníckej ulici – doporučujeme orech , ktorý je v elektr. rozvode vypíliť
a druhý orech ponechať, len ho z časti orezať.
poslankyňa Ing. Račková – je potrebné odviesť haluzovinu z cintorína
poslanec p. Kochajda – navrhuje zamestnať aspoň 2 chlapov na kosenie v obci
občianka p. Hutárová - na Alejovej ul. bolo pokosené, ale neporiadok nebol odstránený
/papier, plastové fľaše .../
občan p. Kralovič – pripomienkoval plat starostu a informoval sa koľko hodín pracuje
kontrolórka obce
poslanec Ing. Hrašna – oboznámil prítomných s odpoveďou z OcÚ na predkupné právo na
pozemok č. 355/4. Tento problém sa riešil na predchádzajúcich zasadnutiach OZ a kedže sa
jedná o spor OcÚ a Ing. Hrašnu, ako súkromnej osoby nie je vhodné riešiť tento problém na
verejnom zasadnutí OZ.
občianka Ing. Juráková – upozorňuje, že prílohy k zápisnice z 27.5.2015 nie sú zverejnené
poslanec Ing. Hrašna – žiada opraviť zápisnice z 17.2.2015, 31.3.2015, 23.10.2013 na mimoriadne zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa 24.06.2015
prijalo tieto uznesenia:
51/15 :
a/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Hrnčiarovce n/P
za rok 2014.
b/ schvaľuje Záverečný účet obce Hrnčiarovce n/P za rok a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez
výhrad.
52/15 – schvaľuje použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 na tvorbu rezervného fondu vo výške
32 912,07 €.
53/15 – schvaľuje upravené VZN č. 1/2015 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Hrnčiarovce n/P tak,
ako je uvedené v textovej časti.

- 654/15 – schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Hrnčiarovciach n/P bez zmien.
55/15 – schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach
n/P tak, ako bol upravený v textovej časti.
56/15 – schvaľuje členstvo obce Hrnčiarovce n/P v občianskom združení MAS 11 PLUS.
57/15 – schvaľuje plán kontrolnej činnosti do 31.12.2015 a poveruje hlavnú kontrolórku obce Ing.
Ďurkovičovú vykonaním schválenej kontrolnej činnosti.
58/15 – schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015.
59/15 – schvaľuje úhradu nákladov na opravu dažďovej a splaškovej kanalizácie ako havarijného stavu
budovy Detského centra Filly z peňažného fondu obce vo výške 4997,99 EUR.
60/15 – schvaľuje opravu uvedeného stavu budovy t.j. lokálnu opravu zavlhnutých miest podľa
predloženej fotodokumentácie na prízemí sanačnými omietkami, v suteréne zhotovením
odvetrávacieho okna, za podmienky úhrady dlžoby na nájomnom vo výške 6000,- EUR.
61/15 – schvaľuje riešiť havarijný stav školskej kuchyne.
62/15 – schvaľuje oplotenie novej časti cintorína z betónových panelov.
63/15 – OZ na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov berie na vedomie, že na základe uznesenia č.
96/14 zo dňa 10.12.2014 bol zákonom stanovený plat starostu rozhodnutím OZ podľa § 4 ods. 2
citovaného zákona so zvýšením o 45 %, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v NH za r. 2014
znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona od 01.01.2015 sumu 2464,- EUR.
64/15 – schvaľuje doplniť do predbežného harmonogramu zasadnutí na rok 2015 tieto termíny:
26.08.2015, 07.10.2015 a zrušiť termín 09.09.2015.
65/15 – odročuje bod rokovania – žiadosť obyvateľov bytovky Hliníky o prefinancovanie stojiska na
kontajnery.
66/15 – schvaľuje dotáciu pre ŠK RAPID na rok 2015 vo výške 12000,- EUR.
67/15 – ukladá OcÚ, aby písomne informovali Dychový súbor Hrnčarovani, že je potrebné podať novú
žiadosť o dotáciu, na predpísanom tlačive, podľa platného VZN.

Zápisnicu overili: Ing. Terézia Račková

Ľubomír Konečný

Schválil: Ing. Jaroslav Kráľovič
Starosta obce

