ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 18.02.2016
Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: PhDr. Bystrík Tomly, Mgr. Elena Kátlovská
Overovatelia: Štefan Cíferský, Viliam Kochajda
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Otvorenie – starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných skonštatoval, že OZ je
uznášaniaschopné, prítomní všetci poslanci /9/. Starosta obce oboznámil prítomných
s programom a vyzval poslancov, či majú nejaké doplňujúce návrhy do programu zasadnutia
OZ. Žiadne doplňujúce návrhy do programu zasadnutia OZ neboli podané. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za, aby sa dnešné rokovanie riadilo týmto programom:
1. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach a odsúhlasenie rozpočtového opatrenia
č. 1/2016
2. Informácia o stave Mestkej funkčnej oblasti Trnava
3. Odsúhlasenie ďalšieho postupu obce ohľadne Detského centra Filly
4. Prerokovanie žiadosti VTR /káblová televízia/
5. Stanovenie prevádzkového poriadku na multifunkčných ihriskách
6. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č. 4/2015
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
8. Rôzne: Schválenie nájomnej zmluvy – Kaba Matej
Prerokovanie žiadosti – Barteková Mária
Osadenie podružného elektromeru na saune v športovom areáli
Žiadosť o odkúpenie ver. priestranstva – Jariabka Ivan
9. Diskusia
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania OZ bol jednomyselne prijatý.
1. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach a odsúhlasenie rozpočtového
opatrenia č. 1/2016
Dňa 18.12.2015 bolo starostom obce vykonané rozpočtové opatrenie č. 8 a 9/2015
týkajúce sa ZŠ s MŠ vyplývajúce z jeho kompetencie podľa Zásad o hospodárení
s finančnými prostriedkami obce. Opatrenie č. 8/2015 bolo zníženie bežných príjmov ZŠ
s MŠ z prenesených kompetencií /prostriedky od štátu/ vo výške 3500,- EUR za rok 2015
zapríčinené znížením počtu žiakov ZŠ s MŠ. Opatrenie č. 9/2015 navýšenie vlastných
príjmov ZŠ s MŠ z dôvodu navýšenia rodičovských príspevkov v roku 2015 o 2400,- EUR.
Spolu zníženie bežných príjmov ZŠ s MŠ o 1100,- EUR.
OZ berie na vedomie uvedenú informáciu.

-
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Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016
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 bolo obecnému zastupiteľstvu
prednesená nasledovnú zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016:
Schválený
Bežné príjmy:
111003 – Výnosy dane z príjmov

475 000

5 700

Príjmy celkom:
Bežné výdavky:
Program 1:
Podprogram 1.1:
637036 – Reprezentačné - reš.služby
Program 9:
Podprogram 9.2:
642001 - Dotácia dychovke

Spolu:
480 300

+ 5 700

200

400

600

1 450

- 420

1 030

Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky:
Program 4:
Podprogram 4.2:
717001 – Stojiská na kontajnery
Program 9:
Podprogram 9.2:
722001 – Dotácia dychovke

Upravený o

- 20

0

2 950

Kapitálové výdavky:

5 300

5 300

420

3 370

+ 5 720

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
PRÍJMY SPOLU:

5 700
0
0
5 700

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
VÝDAVKY SPOLU:

- 20
5 720
5 700

Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie uvedenej zmeny rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2016.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016
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2. Informácia o stave Mestskej funkčnej oblasti Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 2.2.2016 schválilo:
A) účasť mesta Trnava ako zriaďovateľa v združení obcí s názvom Združenie obcí mestskej
oblasti Trnava,
B) Zmluvu o zriadení Združenia obcí mestskej oblasti Trnava,
C) Stanovy Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
Na základe tejto skutočnosti je potrebné zo strany našej obce ako člena uvedeného združenia
opätovne schváliť nasledujúce uznesenie k zriadeniu Združenia obcí mestskej oblasti Trnava:
Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou po prerokovaní a oboznámení sa
s obsahom príslušných dokumentov navrhuje:
1.Schvaliť:
a) účasť obce Hrnčiarovce n/P, ako zriaďovateľa v združení obcí s názvom Združenie
obcí mestskej oblasti Trnava, so sídlom Hlavná 1, Trnava,
b) Zmluvu o zriadení Združenia obcí mestskej oblasti Trnava,
c) Stanovy Združenia obcí mestskej oblasti Trnava.
v súlade § 20b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
2. Oprávňuje starostu obce realizovať potrebné náležitosti súvisiace s vytvorením
a fungovaním Združenia obcí mestskej oblasti Trnava.
3. Ukladá obecnému úradu zabezpečiť v spolupráci s Mestom Trnava a príslušnými obcami
potrebné náležitosti.
Starosta obce dal hlasovať.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Odsúhlasenie ďalšieho postupu obce ohľadne Detského centra Filly
Nájomca obecnej budovy bývalej materskej školy na ul. Sv. Martina, Detské centrum Filly,
dňa 9.12.2015 doručil obci Odstúpenie od zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa
28.6.2011. Nezávisle na tejto skutočnosti OZ v ten istý deň na svojom zasadnutí schválilo
výpoveď tej istej nájomnej zmluvy v zmysle čl. 4, bod 2, písmeno b z dôvodu omeškania s
platbou nájomného. Jednou z možností riešenia takto vzniknutej situácie je pokúsiť sa namietať
odstúpenie od zmluvy súdnou cestou, kde nikdy nie je dopredu známy výsledok súdneho sporu
a vyriešenie situácie môže trvať až niekoľko rokov, alebo obec sa môže pokúsiť vyriešiť tento
problém mimosúdnou dohodou s nájomcom o uhradení adekvátnej finančnej čiastky za to, že
nájomca obci reálne túto budovu zhodnotil a to použitím vlastných finančných prostriedkov.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za, aby sa uskutočnilo rokovanie s nájomcom Detského centra
Filly za účelom dosiahnutia mimosúdnej dohody.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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4. Prerokovanie žiadosti VTR /káblová televízia/
Na obec bola doručená žiadosť prevádzkovateľa káblovej televízie spoločnosti VTR o úhradu
sumy 1 300 EUR (+DPH) z rozpočtu obce na rozšírenie programového rastra TKR o programy
v systémoch DVB-T. Jedná sa o digitálne rozšírenie v DVB T, kde by príjem bol možný na
každom novom televíznom prijímače bez použitia karty, alebo Setup Boxu.
OZ sa na predrokovaní zaoberalo s predmetnou žiadosťou a s navrhovanými podmienkami VTR
a dospelo k názoru, že nesúhlasí s uvedenou žiadosťou. Starosta obce dal hlasovať.

Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Stanovenie prevádzkového poriadku na multifunkčných ihriskách

OZ na základe predrokovania navrhuje nasledovný skúšobný prevádzkový poriadok na
multifunkčných ihriskách:
1. nasledovný prevádzkový čas multifunkčných ihrísk:
Po - Pia: 8.00 – 16.00 – škola a školský klub, 16.00 – 22.00 – zložky a verejnosť
So – Ne: 8.00 – 12.00 a 16.00 – 22.00 zložky a verejnosť
2. nasledovné hodinové poplatky za využitie jedného multifunkčného ihriska verejnosťou:
10,- EUR/ hod. bez použitia osvetlenia
12,- EUR/ hod. s použitím osvetlenia
3. bezplatné použitie multifunkčných ihrísk pre nasledovné zložky: škola, školský klub,
hokejbalisti, hasiči, cyklisti, ŠK Rapid, farský úrad
4. spravovanie multifunkčných ihrísk nájomcom športovej haly spoločnosťou Komplet –
Valéria Dobišová za odplatu 5,- EUR z každej vybratej hodinovej sadzby /rezervácie, vedenie
evidencie, vydávanie kľúčov, kontrola areálu/.
Poslanec PhDr. Tomly pripomienkuje, že je potrebné vypracovať 2 prevádzkové poriadky,
pretože máme 2 rozdielne ihriská.
Občan Halada Peter ako účastník stavebného konania upozorňuje na skutočnosť, že ihriská nie
sú zatiaľ skolaudované.
OZ navrhuje z tohto dôvodu uvedený bod rokovania odročiť.
Starosta obce dal hlasovať.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uvedený bod rokovania bol odročený.
6. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č. 4/2015
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová informovala prítomných, že v mesiaci november –
december 2015 vykonala kontrolu so zameraním na vymáhanie pohľadávok obce vzniknutých
z daňových a nedaňových nedoplatkov. Pri výkone kontroly č. 4/2015 nebolo žiadne kontrolné
zistenie. OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontroly č. 4/2015.

-57. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová informoval, že za rok 2015 boli vykonané 4
kontroly. V správe o kontrolnej činnosti za rok 2015 sa uvádza obdobie, zameranie a výsledok
z predmetných kontrol. OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015.
8. Rôzne:
Schválenie nájomnej zmluvy – Kaba Matej
Na zasadnutí OZ dňa 9.12.2015 OZ schválilo zámer prenajať obecný pozemok pod
dreveným predajným stánkom nachádzajúcim sa vedľa RD na Alexyho ul. 1. Tento zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli OcÚ a na webovej stránke obce po dobu 15 dní. Neboli k nemu
zaznamenané žiadne námietky ani pripomienky. Zo strany OcÚ bola pripravená nájomná
zmluva, s ktorou sa mali možnosť poslanci oboznámiť. Poslanec Ing. Hrašna navrhuje
predmetnú „Zmluvu o nájme“ upraviť a to:
článok III., bod 2 – Nájomné za kalendárny rok 2016 /marec – december t.j. 10 mesiacov/
predstavuje sumu 310,- € doplniť a bude zaplatené do 31.03.2016.
článok III., bod 3 – Nájomca bude uhrádzať nájomné ročne a to vždy do 31. januára
príslušného kalendárneho roku.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie takto upravenej nájomnej zmluvy
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
.
Prerokovanie žiadosti - Barteková Mária, Hliníky 48, Hrnčiarovce n/P
Dňa 28.11.2015 došlo na križovatke Vinohradníckej ulice a Cíferskej ulice k dopravnej
nehode, pri ktorej bol plot p. Bartekovej, Hliníky 48 čiastočne zničený. Menovaná z dôvodu,
aby sa takáto situácia neopakovala, žiada OZ riešiť úpravu tejto križovatky betónovými
zábranami. Starosta obce tento problém konzultoval s Okresným dopravným inšpektorátom
v Trnave. Na základe vyjadrenia ODI požadované riešenie umiestniť betónové zábrany na
predmetnej križovatke je neprípustné z bezpečnostných dôvodov, jednou z navrhovaných
možností by mohlo byť umiestnenie zvodidiel. Na základe konzultácie s doprav. projektantom
tento túto možnosť vylúčil, pretože umiestnenie zvodidiel by nebolo možné z priestorových
dôvodov /medzi okrajom vozovky a zvodidlom musí byť dodržaná určitá šírka, ktorá tam nie
je/ a zvodidlá môžu byť v určitých prípadoch nebezpečné pre iných účastníkov cestnej
premávky /cyklisti, chodci .../. Po prerokovaní týchto skutočností OZ dospelo k názoru, že
nesúhlasí s umiestnením zvodidiel v tejto križovatke.
Starosta obce dal hlasovať.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- 6Osadenie podružného elektromeru na saune v športovom areáli
Starosta obce informoval prítomných, že z dôvodu možnosti využívania sauny v športovom
areáli ŠK RAPID pre verejnosť je potrebné osadiť podružný elektromer. OZ súhlasí s týmto
návrhom. Starosta obce dal hlasovať.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, z toho bolo:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť o odkúpenie časti verej. priestransta – Jariabka Ivan
P. Jariabka Ivan, Sv. Martina 118, Hrnčiarovce n/P žiada OZ opätovne o odkúpenie časti verej.
priestranstva, konkrétne jeden meter po celej dĺžke svojho rodinného domu, z dôvodu
umiestnenia kamerového systému. So žiadosťou sa poslanci oboznámili na predrokovaní dňa
17.2.2016, ale do začiatku verejného rokovania OZ dňa 18.02.2016 bola žiadosť stiahnutá
menovaným. OZ berie na vedomie stiahnutie predmetnej žiadosti.
9/ Diskusia:
Poslanec PhDr. Tomly žiada:
- riešiť dopravnú situáciu pred školou – parkovisko
- vyznačiť parkovacie miesta pred bytovkami na Mlynárskej ulici
- v zmysle infozákona vyčísliť vzniknutý rozdiel na dani z nehnuteľnosti.
Poslankyňa Babicová upozorňuje, že je potrebné urobiť rekonštrukciu kuchyne v KD, žiada
o vypracovanie štúdie a jej finančné vyčíslenie.
Občan Hutár Matej upozorňuje, že v areáli ZŠ nie je požiarny hydrant.
Poslanec Ing. Hrašna žiada:
- riešiť oplotenie školského ihriska,
- zákaz psov v areáli školského ihriska,
- zlikvidovať kameň z dráhy školského ihriska.
Poslanec Cíferský žiada:
- vyzvať p. Polakovičovú Tatianu, Hrnčiarska 28 na odstránenie neporiadku pred jej RD,
ako aj vo dvore,
- vyzvať p. Cihlovú Romanu, Hrnčiarska 31 na odstránenie vyčnievajúceho obrubníka
pred jej RD,
- upozorniť políciu na dodržiavanie zakázaného prejazdu cez Hrnčiarsku ulicu.
Poslanec Ing. Hrašna žiada riešiť otázku umiestnenia zberného dvora – poslankyňa RNDr.
Kopecká informuje, že sa touto otázkou už viackrát zaoberali na zasadnutiach komisie
územného plánovania a ŽP a tento problém je stále v riešení.
Obecné zastupiteľstvo pri Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P na svojom zasadnutí dňa
18.02.2016 prijalo tieto uznesenia:
1/16 - schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016
2/16 –
1.Schvaľuje:
a) účasť obce Hrnčiarovce n/P, ako zriaďovateľa v združení obcí s názvom Združenie
obcí mestskej oblasti Trnava, so sídlom Hlavná 1, Trnava,
b) Zmluvu o zriadení Združenia obcí mestskej oblasti Trnava,
c) Stanovy Združenia obcí mestskej oblasti Trnava.
v súlade § 20b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
2. Oprávňuje starostu obce realizovať potrebné náležitosti súvisiace s vytvorením
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a fungovaním Združenia obcí mestskej oblasti Trnava.
3. Ukladá obecnému úradu zabezpečiť v spolupráci s Mestom Trnava a príslušnými obcami
potrebné náležitosti.
3/16 - oprávňuje starostu obce uskutočniť rokovanie s nájomcom Detské centrum Filly za
účelom dosiahnutia mimosúdnej dohody.
4/16 – nesúhlasí so žiadosťou VTR
5/16 – odročuje bod rokovania - skúšobný prevádzkový poriadok na multifunkčných ihriskách
6/16 – schvaľuje upravenú nájomnú zmluvu – Kaba Matej, Botanická 1, Trnava
7/16 – nesúhlasí s umiestnením zvodidiel na križovatke Vinohradníckej ulice a Cíferskej ulice.
8/16 – schvaľuje osadenie podružného elektromeru na saune v športovom areáli

Zápisnicu overili: Cíferský Štefan

Kochajda Viliam

Schvaľuje: Ing. Kráľovič Jaroslav

starosta obce

