ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 18.10.2017
Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Ing. Terézia Račková, RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Overovatelia: p. Štefan Cíferský, p. Viliam Kochajda
Zapisovateľka: p. Jarmila Tomeková
Otvorenie – starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič, privítal prítomných skonštatoval, že OZ je
uznášaniaschopné, neprítomní poslanci: Ľubomír Konečný, Ing. Štefan Hrašna. 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. Kontrola uznesení
2. Schválenie zámennej zmluvy – Slamka Viliam
3. Schválenie uznesenia o financovaní spoluúčasti pri podaní ŽoNFP na projekt Zlepšenie
tepelnotechnických parametrov stavby športová hala Hrnčiarovce nad Parnou
4. Schválenie Štatútu obce
5. Schválenie NZ bytovky Mlynárska 18 – Bednár
- Pekar
6. Oboznámenie so správou o výsledku kontroly bezhotovostného a hotovostného platobného
styku vykonávaného obcou
7. Schválenie nákladov na stavebné úpravy okolia KD
8. Schválenie zahraničnej služobnej cesty – Kopecká Monika
9. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017, 7/2017
10. Prerokovanie návrhu na zmenu VZN – p. Tomly
11. Schválenie dodatku k NZ s PD Hrnčiarovce
12. Diskusia
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol jednomyselne schválený.
1. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 36/17, 37/17, 41/17, 42/17, 43/17, 44/17, 46/17 - splnené.
Uznesenie č. 34/17, 35/17, 38/17, 45/17 – plní sa.
Uznesenie č. 39/17, 40/17 sa bude plniť až v r. 2018
2. Schválenie zámennej zmluvy – Slamka Viliam
Obec za účelom získania nehnuteľnosti - parc.č. 816/1 záhrady o výmere 470 m2 od p. Vilama
Slamku do svojho vlastníctva z dôvodu zabezpečovania priestoru pre budúcu možnú
komunikáciu na Alejovej ulici, zamieňa s p. Slamkom parcelu č. 304/6 vo vlastníctve obce
o tej istej výmere 470 m2 vytvorenú Geometrickým plánom č. 104/2017 zo dňa 19.8.2017

vyhotoveným Ing. Štefanom Richnákom. Poslanci OZ sa mali možnosť s obsahom
predmetnej zámennej zmluvy oboznámiť ešte pred rokovaním OZ. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za schválenie tejto zámennej zmluvy.
2Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predloženú zámennú zmluvu s p. Viliamom Slamkom.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
3. Schválenie uznesenia o financovaní spoluúčasti pri podaní ŽoNFP na projekt
Zlepšenie tepelnotechnických parametrov stavby športová hala Hrnčiarovce nad
Parnou.
Obec Hrnčiarovce nad Parnou sa zapojila do výzvy o predloženie ŽoNFP za účelom realizácie
projektu s názvom -Zlepšenie tepelnotechnických parametrov stavby športová hala
Hrnčiarovce n/Parnou, realizovaného v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
vyhlásenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Starosta
obce dal hlasovať, kto je za predloženie žiadosti za účelom realizácie predmetného projektu
a jeho spolufinancovanie.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje:
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom -Zlepšenie tepelnotechnických
parametrov stavby športová hala Hrnčiarovce n/Parnou, realizovaného v rámci Výzvy na
predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na rok 2017 vyhlásenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške
158 264,63 €.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
4. Schválenie Štatútu obce
Doposiaľ platný štatút obce z r. 2010 mal v texte niekoľko nedostatkov a nepresností, ktoré
bolo potrebné odstrániť; v súlade s tým boli v texte robené len nevyhnutné úpravy a zvyšok
textu zostal nedotknutý:
- bolo treba spresniť uvádzaciu vetu, aby bolo zrejmé, že ide o všeobecne záväzné nariadenie;
- v celom texte boli aktualizované odkazy pod čiarou, mnohé boli doplnené alebo
prepracované, aby zodpovedali aktuálnemu stavu právnych predpisov;

- zoznam komisií bol zaktualizovaný podľa skutočného stavu ku dňu spracovania tohto
návrhu;
- v § 8 boli opravené a uvedené do súladu so skutočným stavom odseky 2, 3 a 4 (o obecnej
knižnici, o dobrovoľnom hasičskom zbore a o spoločnom obecnom úrade);
- nakoľko úprava nakladania s majetkom obce patrí do osobitnej normy (Zásady
hospodárenia) ustanovenie o majetku obce (ktoré, mimochodom, nesprávne preberalo znenie
zákona) v pôvodnom § 9 bolo z textu štatútu vypustené;
- vo vonkajších vzťahoch boli opravené chybné odkazy v postavení zástupcu starostu a bola
doplnená úprava o možnosti poverenia zamestnanca obce;
- v záujme prevencie bolo doplnené ustanovenie o možných sankciách (§ 14);
-3- úplne bola prepracovaná príloha č. 3 (Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek), boli
doplnené chýbajúce časti štruktúry a línie riadenia boli dané do súladu s aktuálnym právnym
stavom;
Poslanci OZ sa mali možnosť oboznámiť s materiálom „Štatút obce“ ešte pred rokovaním
OZ, prípadne ho upraviť, doplniť. Starosta obce dal hlasovať, kto je schválenie takto
upraveného Štatútu obce.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje predložený Štatút obce.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
5. Schválenie nájomných zmlúv nájomcov p. Pekara Mareka, p. Bednára Rastislava z
bytovky Mlynárska ulica č. 18
Keďže dotyčným nájomcom bytov v bytovom dome na Mlynárskej 18 v najbližšej dobe
končia nájomné zmluvy, títo boli OcÚ vyzvaní na predloženie dokladov dokazujúcich
splnenie podmienok na užívanie nájomných sociálnych bytov v zmysle zákona č. 443/2010
a VZN č. 1/2015.
Pekar Marek – nájom končí dňa 31.10.2017, spĺňa podmienky
Bednár Rastislav – nájom končí dňa 28.11.2017, nespĺňa podmienky
Poslanci OZ navrhujú schváliť nájomnú zmluvu p. Pekarovi na obdobie 3 rokov /spĺňa
podmienky/a p. Bednárovi na obdobie iba 1 roka s tým, že menovaný si musí do 28.11.2018
vyriešiť bytovú situáciu z dôvodu, že nespĺňa podmienky dané zákonom. Starosta dal
hlasovať, kto je za daný návrh.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje:
a) predĺženie nájomnej zmluvy p. Marekovi Pekarovi na obdobie 3 roky, t.j. do 31.10.2020.
b) predĺženie nájomnej zmluvy p. Rastislavovi Bednárovi na 1 rok z dôvodu nesplnenia
podmienok v zmysle zákona č. 443/2010 a VZN č. 1/2015, t.j. do 28.11.2018.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1 /p. Kochajda/

Návrh uznesenia bol prijatý.
6. Oboznámenie so správou o výsledku kontroly bezhotovostného a hotovostného
platobného styku vykonávaného obcou.
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Ďurkovičová oboznámila prítomných so správou o výsledku
kontroly bezhotovostného a hotovostného platobného styku vykonávaného obcou. Výsledok
z kontroly – žiadne kontrolné zistenia.
OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly bezhotovostného a hotovostného platobného
styku vykonávaného obcou.

-47. Schválenie nákladov na stavebné úpravy okolia KD.
Poslancom OZ bol doručený položkovitý súpis vykonaných prác pri stavebných úpravách
okolia KD, s ktorým sa mali možnosť podrobne oboznámiť. Starosta obce vyzval poslancov
či majú nejaké pripomienky k danému materiálu. Keďže neboli žiadne pripomienky starosta
obce
dal hlasovať, kto je za schválenie nákladov na stavebné úpravy okolia KD v celkovej výške
81714,56 €.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje náklady na stavebné úpravy okolia KD v celkovej výške 81714,56 €.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

8. Schválenie zahraničnej služobnej cesty RNDr. Kopeckej Monike
Potenciálni investori - spoločnosti EKO-Power, s.r.o. a PGP Terminal, a.s. majú záujem
v našom katastri, v areáli bývalých TAZ vybudovať zariadenie plazmového splyňovača za
účelom zhodnocovania komunálneho odpadu na výrobu plynu na vykurovanie. Obci bola
týmito spoločnosťami ponúknutá možnosť obhliadky takéhoto zariadenia v Japonsku. Po
predrokovaní OZ vybralo ako najvhodnejšieho kandidáta na túto cestu RNDr. Moniku
Kopeckú, PhD. Náklady na cestu budú hradené týmito spoločnosťami. Starosta obce dal
hlasovať, kto je za schválenie zahraničnej služobnej cesty – RNDr. Kopeckej Monike.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje služobnú cestu pre poslankyňu OZ obce Hrnčiarovce nad Parnou RNDr.
Kopeckú Moniku do Japonska za účelom obhliadky zariadenia plazmového splyňovača.
Hlasovanie:

Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:1/ RNDr. Kopecká/
Návrh uznesenia bol prijatý.
9. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017, 7/2017
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 starosta predkladá OZ Zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017, 7/2017:
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s vykonanými RO č.6/2017 - zmenu použitia
rezervného fondu z investičných akcií:
- na rekonštrukciu chodníka do Trnavy
- na vjazd do zberného dvora
na
- stojiská na kontajnery
- stavebné úpravy okolia KD

Zmeny v rozpočte rozp. opatrením č. 7/2017
k18.10.2017

Bežné príjmy

Rozpočet

1.zmen
a

2.zmena

3.zmen
a

4.
zmena

5.zmen
a

6.zmen
a

7.zmen
a

Po 7. zmene

pred
zmenou

rozpočt
u

rozpočt
u

rozpočt
u

rozpočt
u

rozpočt
u

rozpočt
u

rozpočt
u

rozpočtu

1 750

2 800

0

12 000

1 199 132

Kapitálové príjmy
Finančné operácie

3 640

12 300

5 400

360

3 000

0

3 360

460 000

38 000

Príjmy školy

22 000

0

Príjmy spolu:

1 681 132

4 000

15 300

43 400

1 750

Bežné výdavky

499 845

3 700

10 800

7 800

3 690

Kapitálové
výdavky

549 700

300

4 500

35 600

-1 940

Finančné operácie

549 000

Výdavky spolu:

1 681 132

Návrh uznesenia:
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OZ:
a) schvaľuje RO č. 6/2017
b) schvaľuje RO č. 7/2017
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
10. Prerokovanie návrhu na zmenu VZN – PhDr. Tomly Bystrík
Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže obec
ukladať. Obec si určí vo svojom VZN najmä sadzbu dane, prípadne viacero sadzieb
v závislosti od jednotlivých kategórií predmetu dane. Obec má vo VZN č. 6/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určenú daň za
psa 4,- €/rok, čo činí ročný celkový príjem 1400,- €.
Cieľom predkladaného VZN je poukázanie na neuspokojovanie potrieb vlastníkov psov
v obci. Správu dane za psa vykonáva obec. Z logiky veci plynie, že vybraná daň by sa mala
premietnuť do štandardov potrebných pre vlastníkov psov pri ich venčení (vyhradený priestor
na venčenie, dostupnosť sáčkov na psie exkrementy, odkladacia nádoba a pod.), čo v obci
absentuje.
Predložený návrh VZN nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie.
Návrh na zmenu Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
a) v § 2 Daň za psa, ods. 1. Sadzba dane je 0,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok.
b) v § 22 Účinnosť: Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2018
Po predložení tohto návrhu PhDr. Tomlyho sa rozprúdila diskusia medzi poslancami, kde bolo
povedané, že nie je dané zákonom vybratú daň za psa účelové viazať t. znamená pre potreby
vlastníkov psov. Ďalej bolo poukázané na Mesto Trnava, ktoré zaviedlo odkladacie nádoby a
sáčky na psie exkrementy, ale sa im to neosvedčilo, nádoby boli vandalmi opakované zničené
a nakoniec Mesto Trnava bolo nútené tieto nádoby zrušiť.
- 6Starosta obce dal hlasovať, kto je za návrh PhDr. Tomlyho - sadzba dane za psa 0,00 EUR za
jedného psa a kalendárny rok.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 3 /RNDr. Kopecká, p. Kochajda, PhDr. Tomly/
Proti: 4 /Ing. Račková, p. Babicová, Mgr. Kátlovská, p. Cíferský/
Zdržal sa: 0
Návrh nebol prijatý.
11. Schválenie Dodatku k nájomnej zmluve s PD Hrnčiarovce
Nakoľko v priebehu tohto roka bola podstatná časť nájomných zmlúv s PD v Hrnčiarovciach
automaticky obnovená, družstvo začalo distribuovať dodatky k nájomným zmluvám, ktorých

predmetom je zvýšenie nájomného za pozemky v nasledujúcom päťročnom období, vrátane
roku 2017 (úprava nájomného zo 66 Eur/ha na 110 Eur/ha). Z tohto dôvodu bol zaslaný
takýto Dodatok k nájomnej zmluve aj na obec Hrnčiarovce n/P, s obsahom tohto dodatku sa
mali možnosť poslanci oboznámiť. Starosta dal hlasovať, kto je za schválenie Dodatku
k nájomnej zmluve s PD Hrnčiarovce.
Návrh uznesenia:
OZ schvaľuje Dodatok k nájomnej zmluve s PD Hrnčiarovce.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
12. Diskusia:
- poslanec PhDr. Tomly – občan p. Daniel zo Športovej ulici upozorňuje na upchatý odtok
dažďovej vody na Športovej ulici – starosta informoval prítomných že odtok bol vyčistený.
Ďalej občianka p. Pauerová z Mostovej ulici upozorňuje na nedostačujúcu intenzitu verejného
osvetlenia.
- poslanec p. Cíferský – žiada zahustiť verejné osvetlenie na ulici Hrnčiarska a Hliníky.
Starosta informoval, že sa pracuje na odstránení nedostatkov na verejnom osvetlení spolu
s dodávateľom projektu, s ktorým sa prejde večer, keď svietia lampy , celá dedina a budú
pridané svietidlá, prípadne
zvýšená intenzita svietivosti.
- poslanec p. Kochajda – čo sa robí s bývalou MŠ ? Starosta obce informoval, že doteraz sa
nám nepodarilo opäť prenajať priestory MŠ, ale máme záujem o zriadenie materského centra
v časti budovy bývalej MŠ. Ďalej poslanec p. Kochajda žiada o vyasfaltovanie výtkov /jám/
na ul. Sv. Martina.
Poslanec Ing. Hrašna prišiel na rokovanie OZ o 19.00 hod. počas diskusie.
- poslanec Ing. Hrašna žiada o vyasfaltovanie časti cesty do Zelenča a školského ihriska.
Ďalej upozorňoval na nedostatky projektu okolia kultúrneho domu – široký chodník z cesty
na terasu, nepotrebný chodník v zelenom páse a širší chodník vedúci z cesty ku kuchyne.
- občianka p. Hunčová – žiada o podrobnejšie vysvetlenie prerokovanej zámennej zmluvy –
starosta podal podrobné vysvetlenie.
-7- občianka p. Miškále – žiada opätovne o zmenu ÚP obce Hrnčiarovce n/P z výhľadovej časti
do návrhovej časti. Jedná sa o časť pozemkov za RD na ul. Fr. Hečku. Touto problematikou sa
zaoberalo OZ na zasadnutí OZ dňa24.8.2017 a následne bolo prijaté aj uznesenie č. 34/17,
s ktorým p. Miškále nesúhlasí . Poslankyňa RNDr. Kopecká a zároveň aj predseda komisie
ŽP, ktorá sa touto zmenou ÚP zaoberala podala adekvátne vysvetlenie p. Miškále, prečo OZ
prijalo takéto uznesenie a aký zámer má OZ do budúcna s touto lokalitou.

- občianka p. Pekarová - upozorňuje na poškodený chodník spájajúci ul. Sv. Martina
a Cintorínsku a na jeho potrebu opravy. Chodník je poškodený z dôvodu výstavby RD, autá
a stavebné stroje sa nemajú inak dostať na stavenisko.
- občan p. Loj – opätovne upozorňuje na prepadnutú cestu po vybudovaní kanalizácie na
Bajkalskej ulici.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zápisnicu overili: p. Štefan Cíferský

p. Viliam Kochajda

Schvaľuje: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

