ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade
v Hrnčiarovciach n/P, konaného dňa 22.02.2017

Prítomní poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomná verejnosť podľa priloženej prezenčnej listiny
Navrhovatelia: RNDr. Monika Kopecká, PhD., Štefan Cíferský
Overovatelia: Jana Babicová, Viliam Kochajda
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková

Otvorenie – starosta obce Ing. Jaroslav Kráľovič privítal prítomných poslancov
a skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, prítomní 7 poslanci, neprítomný PhDr. Bystrík
Tomly, Ľubomír Konečný.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom:
1. Kontrola uznesení
2. Schválenie zámeru rekonštrukcie verejného osvetlenia
3. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na prenájom budovy bývalej MŠ
4. Schválenie opravy budovy bývalej MŠ - podrezanie muriva
5. Schválenie zriadenia vecného bremena - Západosl. distribučná
6. Schválenie viacnákladov pri prebiehajúcej rekonštrukcii a dostavbe domu smútku
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016, správa o
výsledku kontroly č. 1/2017.
8. Schválenie žiadosti o výberu pozemku na vybudovanie trafostanice - Západosl. distribučná
9. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017
10. Schválenie súhlasu s vedením vody a kanalizácie po obecnom pozemku – ihrisko
11. Schválenie vecných bremien – Mgr. Mária Greta Bleho (Karlubíková)
12. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Ing. Anna Čamborová
13. Schválenie žiadosti o prenájom, resp. odpredaj časti obecného pozemku – p. Jánoška
14. Schválenie názvu ulice
15. Žiadosť o zmenu Územného plánu obce
16. Diskusia
a vyzval poslancov, či majú doplňujúce návrhy do programu zasadnutia OZ. Z prítomných
poslancov nikto nemal žiadne pripomienky k programu. Následne starosta obce dal hlasovať,
kto je za, aby sa dnešné rokovanie riadilo programom ako bol prednesený.
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ 8.12.2016
Uznesenie č. 59/16, 60/16, 61/16, 62/16, 63/16, 64/16, 65/16, 66/16, 67/16, 68/16, 69/16, 70/16,
71/16, 73/16 – splnené
Uznesenie č. 72/16 sa plní a bude predmetom rokovania dnešného zasadnutia.

2. Schválenie zámeru rekonštrukcie verejného osvetlenia
Situácia so stavom verejného osvetlenia v našej obci sa z dôvodu jeho zastarania stále zhoršuje,
zaznamenávame častejšie poruchy na osvetlení, veľakrát spojené aj s výmenou za repasované
svietidlá.
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dosiahnuť až 70%nú úsporu elektrickej energie, pričom dodávateľské firmy sú schopné
prefinancovať celé investičné náklady. Výrobcovia nových osvetľovacích LED technológií už
poskytujú 15 ročnú záruku.
Výhody projektu: Nové moderné osvetlenie s lepšou svietivosťou, údržba na náklady
dodávateľa počas celej doby záruky. Starosta obce tiež informoval, že väčšina obcí na okolí už
zabezpečuje verejné osvetlenie LED svietidiel. Poslanci sa mali možnosť s návrhom
rekonštrukcie verejného osvetlenia oboznámiť ešte pred rokovaním, preto starosta obce dal
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje začať proces obstarávania výmeny verejného osvetlenia novými LED
svietidlami, za podmienok: 15 ročnej záruky, údržby počas záruky na náklady dodávateľa,
prefinancovania dodávateľom a oprávňuje starostu obce k vykonaniu všetkých potrebných
úkonov k spusteniu tohto procesu.

3. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na prenájom budovy bývalej MŠ
Vzhľadom na skutočnosť, že potenciálny záujemca o prenájom budovy bývalej MŠ na ul. Sv.
Martina 69 – Občianske združenie Detská duša – ešte nestihol svoju registráciu ako Občianske
združenie, obecné zastupiteľstvo odročuje schvaľovanie zmluvy o budúcej zmluve s týmto
subjektom. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom využitia tejto budovy ako detského
centra poskytujúceho mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Obecné zastupiteľstvo pristúpi
k schvaľovaniu predmetnej zmluvy po predložení všetkých náležitostí zo strany záujemcu
o prenájom.

4. Schválenie opravy budovy bývalej MŠ - podrezanie muriva
Starosta obce informoval prítomných, že z dôvodu ďalšieho prenájmu budovy bývalej MŠ je
potrebné previesť opravy na predmetnej budove a to podrezaním muriva. Celkové náklady by
činili cca 5000,- EUR. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ oprávňuje starostu obce zrealizovať opravu bývalej budovy MŠ na ul. Sv. Martina 69
podrezaním muriva.

5. Schválenie zriadenia vecného bremena - Západoslovenská distribučná
a.s., Čulenova 6, Bratislava
Na obecný úrad bola doručená žiadosť ZSDIS o zriadenie vecného bremena pre potreby
umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej
stavby: „TA_Trnava, Strojárska, 2x22 kV, TS, VNK“. Zriadenie požadovaného vecného
bremena by sa týkalo pozemkov reg. C č.: 2167, 2128/1, 2128/18, 2123/10 a pozemkov reg. E
č.: 2075/7, 2074/8. OZ konštatuje, že uvedené pozemky sa nenachádzajú v strategickej polohe
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pozemkov. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení
a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby: „TA_Trnava, Strojárska, 2x22
kV, TS, VNK“ na pozemkoch reg. C č.: 2167, 2128/1, 2128/18, 2123/10 a pozemkoch reg. E
č.: 2075/7, 2074/8.

6. Schválenie viacnákladov pri prebiehajúcej rekonštrukcii a dostavbe domu
smútku
Realizácia projektu „Rekonštrukcia a dostavba domu smútku“ priniesla so sebou viacero
zvýšení nákladov oproti rozpočtovaným sumám v hlavnej stavebnej činnosti, a to hlavne pri
zakladaní stavby a s tým spojenými zemnými prácami v hodnote 5904,17 € a taktiež
v pridruženej stavebnej činnosti pri podlahách, fasáde, izoláciách v hodnote 3129,96 € a pri
elektromontážach v hodnote 396,- €. Spolu bez DPH 9430,13 €, s DPH 11 316,16 €. Starosta
obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje úhradu viacnákladov v celkovej sume 11 316,16 €.

7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016, správa o
výsledku kontroly č. 1/2017.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová predniesla Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016
a následne oboznámila prítomných so Správou o výsledku kontroly č. 1/2017. OZ berie na
vedomie prednesené správy.

8. Schválenie žiadosti o výberu pozemku na vybudovanie trafostanice –
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
Na obecný úrad bola doručená žiadosť ZSDIS o výber pozemku o rozmeroch cca 4x4,5m na
vybudovanie trafostanice za účelom spoľahlivej dodávky elektrickej energie pre obyvateľov
obce, a to v okolí miesta križovatky ulíc Sv. Martina a Vinohradnícka. OZ sa na svojom
predrokovaní zaoberalo danou žiadosťou a doporučuje, aby predmetná trafostanica bola
vybudovaná na obecnom pozemku parc. č. 1412/1 a to v zelenom páse pred rodinným domom
na Vinohradníckej ul. 10. Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje, aby bola požadovaná trafostanica vybudovaná na obecnom pozemku parc. č.
1412/1 v zelenom páse pred rodinným domom na Vinohradníckej ul. 10.

-4-

9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017
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 predkladám OZ zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1/2017 a to:

Rozpočet
pred zmenou

1.zmena
rozpočtu

Po 1. zmene
rozpočtu

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

1 199 132

4 000
0

1 203 132

460 000

460 000

Príjmy školy

22 000

22 000

Príjmy spolu:

1 681 132

4 000

1 685 132

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

499 845
549 700
82 587

3 700
300

503 545
550 000
82 587

Výdavky školy

549 000

Výdavky spolu:

1 681 132

549 000
4 000

1 685 132

Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2017:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017

10. Schválenie súhlasu s vedením vody a kanalizácie po obecnom pozemku
Na obecný úrad bola doručená žiadosť spoločnosti SMARTWASH s.r.o., Pekárska 14, Trnava
o súhlas s vedením kanalizačného a vodovodného potrubia po obecnom pozemku č. 355/2 ako
aj o umiestnenie vodomernej a kanalizačnej šachty. Boli navrhnuté dve varianty:
Varianta A: umiestniť vodomernú a kanalizačnú šachtu v zelenom páse /trojuholník/ medzi
Cíferskou a Mostovou ulicou.
Varianta B: umiestniť vodomernú a kanalizačnú šachtu v areáli športového ihriska /za plotom/
na obecnom pozemku a zároveň žiadame vodovodné a kanalizačné potrubie medzi Cíferskou
a Mostovou ulicou umiestniť s dimenziou hlavnej vetvy s možnosťou napojenia sa
novovybudovaných RD.
Po rozsiahlej diskusie poslanci OZ doporučujú schváliť variantu B. Starosta obce dal hlasovať:
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Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Ing. Hrašna/
Uznesenie:
OZ schvaľuje umiestniť vodomernú a kanalizačnú šachtu v areáli športového ihriska /za
plotom/ na obecnom pozemku a žiada vodovodné a kanalizačné potrubie medzi Cíferskou
a Mostovou ulicou umiestniť s dimenziou hlavnej vetvy.

11. Zriadenie vecného bremena – Mgr. Mária Greta Bleho , Nová 24,
Hrnčiarovce n/P
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Mgr. Márie Grety Bleho , Nová 24, Hrnčiarovce n/P na
zriadenie vecného bremena uloženie inžinierskych sieti k RD a právo prechodu cez pozemok
reg.C, parc. č. 1425. OZ konštatuje, že uvedený pozemok nie je vo vlastníctve obce. Obec
vlastní pozemok par. reg. E č. 4021/1, preto navrhujeme pre uloženie elektrických,
vodovodných a kanalizačných sietí predmetný pozemok. Starosta dal hlasovať, kto je za
uvedené riešenie:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje vecné bremeno pre uloženie elektrických, vodovodných a kanalizačných sietí na
pozemku reg. E parc.č. 4021/1

12. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – p. Čamborová Anna,
Hliníky 19, Hrnčiarovce n/P
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Čamborovej v zastúpení Notárskeho úradu JUDr.
Ivety Vaškovej o odpredaj časti obecného pozemku parc. reg. E č. 417/101 o výmere 20 m2.
Jedná sa o výmeru časti obecného pozemku, ktorá sa nachádza pod stavbou vo vlastníctve
žiadateľky, na dlhodobo obývanom dvore p. Čamborovej, v susedstve jej domu. Starosta obce
dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku reg. E č. 417/101 o výmere 20 m2 Ing.
Čamborovej Anne, nar. 10.11.1944, trvale bytom Hliníky 5101/19, 91935 Hrnčiarovce nad
Parnou podľa platného VZN č.1/2010 o postupe a nakladaní s majetkom obce a na základe
znaleckého posudku.

13. Žiadosť o prenájom, resp. odpredaj časti obecného pozemku – p.
Miroslav Jánoška, Cíferská 28, Hrnčiarovce n/P
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Jánošku Miroslava, Cíferská 28, Hrnčiarovce n/P
o prenájom, resp. odkúpenie časti obecného pozemku reg. E č. 416/1 o výmere cca 6,1 m2. OZ
sa danou žiadosťou zaoberalo a konštatuje, že už bolo zaznamenaných viacero obdobných
žiadostí o odpredaj ver. priestranstiev, resp. prenájom častí obecných pozemkov a nikdy im
nebolo vyhovené, s odôvodnením, že takéto pásy obecných pozemkov sú pre obec dôležité
z hľadiska budúcich
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parkovacích miest na svojom pozemku. Starosta dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ neschvaľuje ani prenájom, ani odpredaj požadovanej časti obecného pozemku reg. E č.
416/1 o výmere cca 6,1 m2.

14. Schválenie názvu novej ulice – poľná cesta od Voderadskej ul. /RD p.
Vašu/ a po Brodnú ul. /RD p. Moravčíka/
Návrhy: Vysoká ul., ul. Jána Hlúbika, Pozdecha, Poľná ul.
Po rozsiahlej diskusie poslancov, ako aj prítomnej verejnosti padol návrh Poľná ulica. Starosta
obce dal hlasovať, kto je za tento návrh:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
OZ schvaľuje názov novovytvorenej ulice /od Voderadskej ulice po Brodnú ulicu/ - Poľná ulica.

15. Žiadosť o zmenu Územného plánu obce
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Mgr. Mateja Kabu, Botanická 1, Trnava o zmenu ÚPN
pre parcelu reg. C č. 1445 tak, aby na danom pozemku mohol byť vybudovaný autoservis. Po
rozsiahlej diskusie medzi poslancami, OZ doporučuje schváliť žiadosť o zmenu ÚP obce.
Starosta obce dal hlasovať:
Počet všetkých poslancov 9, počet prítomných poslancov 7, z toho bolo:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /p. Kochajda/
Uznesenie:
1. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje uvedenú žiadosť
a požiadavku žiadateľa o zmenu Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou:
Mgr. Matej Kaba – zmena územného plánu na Cíferskej ulici č. 4876/42, na parcele reg. C č.
1445, na požadované funkčné využitie ako plocha určená na výstavbu autoservisu.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou schvaľuje obstaranie a vypracovanie
nových zmien a doplnkov Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou, ktorých predmetom
riešenia budú požiadavky uvedené v bode 1.
3. Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním týchto zmien a doplnkov
územného plánu uhradí v zmysle § 19 stavebného zákona žiadateľ uvedený v bode 1/.
4. Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou oprávňuje starostu obce zabezpečiť
v zmysle § 2a stavebného zákona odborne spôsobilú osobu na obstarávanie nových zmien
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a doplnkov.

16. Diskusia:
RNDr. Kopecká Monika– upozorňuje, že na budove pošty je rozbitá poštová schránka, ďalej
informovala prítomných, že na zasadaní komisie územného plánovania a ŽP sa zaoberali
otázkami - pokrytie optickej siete v našej obci, a z podnetu občanov aj vlastníckymi právami
majiteľov pozemkov pod cestou III. triedy na Cíferskej ulici. Odporúčaný postup pri
vysporiadaní pozemkov je uvedený v zápisnice zo zasadnutia komisie územ. plánovania a ŽP.
Poslanec Cíferský Štefan – upozorňuje opätovne na prejazdnosť cesty na Hrnčiarskej ulici
a takisto na situáciu na Fackovej ulici na ver. priest. stojí denne 10 – 13 áut.
Poslanec Kochajda Viliam – upozorňuje, že parkovacia plocha pred štadiónom je v zlom
stave je potrebná rekonštrukcia.
Občan p. Loj – upozorňuje na prepadnutú cestu na Bajkalskej ulici pred jeho RD.
Občianka p. Pekarová:
- sa dotazovala či Záp. elektrárne žiadali o vec. bremeno na pozemky oproti STK,
družstvu – obecný úrad nemá takú vedomosť.
- žiada zakúpiť vysávač na psie exkrementy
Občianka p. Čúpová – upozorňuje, že na Vinohradníckej ulici je nefunkčný miestny rozhlas
a ďalej sa dotazuje, či tento rok bude vybudovaný chodník na Vinohradníckej ulici. Starosta
informoval prítomných, že na rok 2017 nie je v rozpočte vybudovanie chodníka na
Vinohradníckej ulici.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zápisnicu overili: Jana Babicová

Viliam Kochajda

Schválil: Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

