Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstíne konaného dňa 13. decembra 2018
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trstíne
Počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:

9
Peter Hlávek
7 podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Jozef Ormandy

Prítomní:

Božena Trúchla – hlavný kontrolór obce
Mária Sekerová - zapisovateľka

Hostia:

3

Dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Peter Hlávek. Privítal
prítomných poslancov a oboznámil ich s programom. Konštatoval, že dnešného rokovania sa
zúčastňuje 7z 9 poslancov, čo je 77,77 %, teda nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásil
rokovanie za uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení:

p. Pavol Kudláč
p. Miroslav Taranda

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
3. Schválenie všeobecne záväzných nariadení obce Trstín:
- VZN č. 72/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl
a žiaka školských zariadení na území obce Trstín pre rok 2019
- VZN č. 73/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
6. Schválenie Programového rozpočtu na roky 2019 – 2021
7. Rozpočtové opatrenia k 31.12.2018
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 - schválenie
9. Schválenie inventarizačnej komisie
10. Aktualizácia poradovníka záujemcov o nájomné byty
11. Zrušenie uznesenia OZ č. 59/2018 - zmena sídla SOcÚ z Obce Malženice na Obec Trstín
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
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K uvedenému programu neboli žiadne pripomienky a starosta obce dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Program bol jednomyseľne schválený.
2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
Na zasadnutí dňa 9.10.2018 boli prijaté uznesenia č. 50 až 73. Starosta obce vykonal kontrolu
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
V závere konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru zostávajú
v platnosti.
Uznesenie č. 11
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
3. Schválenie všeobecne záväzných nariadení obce Trstín:
a) VZN č. 72/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka
školských zariadení na území obce Trstín pre rok 2019
Ročná dotácia je vo výške 272.600 €, mesačná čiastka , ktorá bude uhrádzaná na účet ZŠ s MŠ
v Trstíne bude vo výške 22.717 €. Návrh VZN bol podrobne rozobraný na finančnej komisii, ktorá
odporučila poslancom OZ VZN schváliť v predloženej podobe.
Uznesenie č. 12
OZ schvaľuje VZN č. 72/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce Trstín pre rok 2019
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
b) VZN č. 73/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. V návrhu, ktorý bol zverejnený je poplatok za KO vo výške 0,0438 €/osoba/deň
čo je 16 €/osobu/rok. Po podrobnej analýze návrhu tohto VZN vo finančnej komisii doporučuje
finančná komisia novú výšku poplatku na osobu v sume 0,0547 €/osoba/deň t.j. 20 €/osoba/rok
a množstvový zber pre právnické osoby a podnikateľov vo výške 0,0176 €/ liter, nakoľko
spoločnosť FCC Trnava a.s. avizovala zvýšený poplatok za skládkovanie – zaslaním dodatku
k Zmluve o zvoze a skládkovaní. Ďalším dôvodom na úpravu sadzby je zavedenie zberu
veľkoobjemového odpadu 2 krát ročne, čo tiež zvýši náklady na likvidáciu komunálneho odpadu.
Poslanci na základe uvedených skutočností tento návrh podporili.
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Uznesenie č. 13
OZ schvaľuje VZN č. 73/2018 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s vykonanou kontrolou, ktorá bola v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 za obdobie od 9.10.2018 do 9.12.2018.
Kontrola účtovných dokladov a interných dokladov zameraná na dodržiavanie náležitostí účtovného
dokladu a vykonávanie základnej finančnej kontroly. V zmysle zákona NR SR č. 431/2002
o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 357/2015 Z.z. zákon o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6 a zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Skontrolované boli prijaté faktúry
od č. 0206 - 0310/2018.
Čerpanie výdavkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2018. Kontrolou nebolo zistené
nehospodárne zaobchádzanie s finančnými prostriedkami a porušenie všeobecne záväzných
právnych a interných predpisov.
Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce na základe VZN 68/2017. Pri
schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 bola uznesením č. 74/2017 schválená dotácia pre
Rímskokatolícku cirkev farnosť Trstín, vo výške 4 500,00 € na opravu fasády a odvlhčenie
kostola. Dotácia bola čerpaná vo výške 4 500,00 € v súlade s VZN č. 68/2017 a uzatvorenou
zmluvou č. 1/2018. Administratívna finančná kontrola – poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
– v Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Trstín, bola vykonaná zamestnancami obce podľa zákona č.
357/2015 Z.z. a zásad o finančnej kontrole. Pri kontrole neboli zistené nedostatky.
Kontrola vybavovania sťažností v znení zákona č.9/2010 a vypracovaných zásad. Za rok 2018 do
9.12.2018 neboli prijaté sťažnosti a petície.
Kontrola plnenia uznesení OZ - za r. 2018. V roku 2018 bolo do 9.12.2018 5 zasadnutí OZ. Kontrola
uznesení prebiehala na každom zasadnutí OZ, boli prijaté uznesenia od č.1 - č.73. Prijaté uznesenia
boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru zostávali v platnosti.
Kontrola dodržiavania VZN. Zamestnanci obecného úradu pri svojej práci dodržujú VZN - nebolo
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.
Ďalšia činnosť:
- Správa o výsledkoch kontroly
- Vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky
2020-2021
- Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
- Spolupráca pri vypracovaní návrh VZN č.72/2018
Uznesenie č. 14
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti a výsledkoch
kontroly.
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
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proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
Odborné stanovisko predkladá hlavná kontrolórka v súlade s ods. 1 písm. c) § 18f zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k návrhu viacročného rozpočtu obce
na roky 2020 – 2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019.
Návrh rozpočtu bol podľa ods. 2 § 9 zákona o obecnom zriadení zverejnený dňa 28.11.2018 na
webovej stránke obce.
Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:
bežný rozpočet – obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky
kapitálový rozpočet - obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
finančné operácie
Predložený návrh programového rozpočtu Obce Trstín na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j.
rozpočtované výdavky sa rovnajú rozpočtovaným príjmom .
Výdavková časť rozpočtu
Navrhnuté čerpanie rozpočtových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie možno hodnotiť ako
primerané k celkovému očakávanému vývoju príjmov navrhovaného rozpočtu. Predložený
navrhovaný rozpočet je vo svojej výdavkovej časti rozpracovaný aj ako programový rozpočet obce
a to do 14 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy zahŕňajúce zámery a ciele. Každý
program obsahuje aj merateľné ukazovatele.
Rozpočet na ďalšie roky 2019 a 2020 má v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona NR SR 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
informatívny charakter.
Záver – zhrnutie
Návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu obce na rok 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č.
564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
a ostatné súvisiace právne normy.
Po zohľadnení týchto skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu
na rok 2019 v členení:
Bežné príjmy obce vo výške
Kapitálové príjmy
Príjmové FO
Príjmy ZŠsMŠ
Príjmy spolu
Bežné výdavky obce vo výške
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

1 219 732,00

0,00
0,00
29 500,00
1 249 232,00
383 132,00
4 100,00
16 100,00
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Výdavky ZŠsMŠ
Výdavky spolu

845 900,00
1 249 232,00

Schváliť a návrh rozpočtu na roky 2020 - 2021 v predloženom členení zobrať na vedomie .
Uznesenie č. 15
OZ berie na vedomie stanovisko - správu hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok
2019 a roky 2020 - 2021.
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
6. Schválenie programového rozpočtu na roky 2019-2021
Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:
bežný rozpočet – obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky
kapitálový rozpočet - obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
finančné operácie
Predložený návrh programového rozpočtu Obce Trstín na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j.
rozpočtované výdavky celkom 1 315 495,00 € sa rovnajú rozpočtovaným príjmom 1 315 495,00 €
Príjmová časť rozpočtu:
Príjmovú časť rozpočtu tvoria predpokladané príjmy, ktoré možno očakávať v roku 2019. Podielové
dane, daň z nehnuteľností, miestne poplatky, správne poplatky sú navrhnuté v súlade s predpismi
návrhu VZN 73/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Trstín. V príjmovej časti je zapracovaný príjem za KO a drobné
stavebné odpady v súlade nového VZN o odpadoch, ktoré sa upravilo na 20 €/osoba/rok
a množstvový zber pre právnické osoby a podnikateľov vo výške 0,0176 €/ liter.
Navrhnuté čerpanie rozpočtových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie možno hodnotiť ako
primerané k celkovému očakávanému vývoju príjmov navrhovaného rozpočtu. Predložený
navrhovaný rozpočet je vo svojej výdavkovej časti rozpracovaný aj ako programový rozpočet obce
a to do 14 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy. V programe odpadové hospodárstvo sú
výdavky upravené na príjem za zber KO. Obec v roku 2019 zavedie zber veľkoobjemového odpadu
2 krát ročne, čo je zahrnuté vo výdavkoch na likvidáciu komunálneho odpadu.
V rozpočtovom programe č. 10 – Kultúra a za podprogram 10.3. – Dotácie obce je na základe
žiadosti o dotáciu od RKC farnosť Trstín plánovaný výdavok vo výške 4.500 € - dotácie pre KRC
Trstín.
Rozpočet na ďalšie roky 2020 a 2021 má v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona NR SR 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
informatívny charakter.
Po zohľadnení týchto skutočností finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený
návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť.

BEZNE

Skutočnosť
2016

Skutočnosť
2017

Schválený
2018

Očakávaný
2018

Návrh
2019

1 058 710,77

1 178 990,01

1 026 159,20

1 071 024,93 1 250 995,00

Návrh
2020

Návrh
2010

1 250 995,00 1 250 995,00
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KAPITALOVE

111 920,00

276 032,60

0,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

FO

345 999,40

51 423,24

20 522,16

233 157,68

0,00

0,00

0,00

18 065,91

21 156,17

60 300,00

60 300,00

64 500,00

29 500,00

29 500,00

1 534 696,08

1 527 602,02

1 106 981,36

BEZNE

277 556,38

277 388,79

318 900,20

337 881,93

395 542,00

376 642,00

379 442,00

KAPITALOVE

422 829,43

339 082,71

72 019,00

423 650,52

22 953,00

21 000,00

21 000,00

Výdavkové FO

10 702,27

15 018,79

16 000,00

16 000,00

16 100,00

16 600,00

17 200,00

671 266,81

631 974,54

700 062,16

751 950,16

880 900,00

845 900,00

845 900,00

1 382 354,89

1 263 464,83

1 106 981,36

152 341,19

264 137,19

0,00

príjmy ZŠ
PRIJMY
CELKOM

výdavky ZŠ
VYDAVKY
CELKOM
HV

1 529 482,61 1 315 495,00

1 529 482,61 1 315 495,00
0,00

0,00

1 280 495,00 1 280 495,00

1 260 142,00 1 263 542,00
20 353,00

16 953,00

Uznesenie č. 16
OZ schvaľuje dotáciu pre RKC farnosť Trstín na rok 2019 vo výške 4.500 €
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 17
OZ schvaľuje rozpočet na r. 2019 a berie na vedomie rozpočet na r. 2020 – 2021.
Hlasovanie:
za

7

(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
7. Rozpočtové opatrenia v roku 2018
Starosta obce informoval, že na zasadnutí finančnej komisie boli prerokované rozpočtové opatrenia
k 31.12.2018 v pôsobnosti starostu obce. Rozpočtové opatrenia sa týkajú presunu medzi
jednotlivými položkami programov v kompetencii starostu obce. Navýšenie výdavkov je plne kryté
navýšenými bežnými príjmami.
Uznesenie č. 18
OZ schvaľuje úpravy rozpočtu a vykonané rozpočtové opatrenia.
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
6

zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 – schválenie
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle uvedeného zákona je zameraný
na kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce.
Kontrola bude zameraná na nasledovné kontroly a úlohy:
- kontrola účtovných dokladov a interných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť
(dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu a pod. ) v zmysle zákona NR SR č.
431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 357/2015 § 6.
- kontrola nájomných zmlúv – platenie nájmu za roky 2017 a 2018
- kontrola použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení na území
Obce Trstín a čerpanie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území
Obce Trstín za 1.-3.mesiac 2019
Plnenie úloh HK :
- predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018
- odborné stanovisko k záverečnému účtu za r. 2018
- predkladanie správy o výsledkoch kontrol
- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky obce:
- spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce
- vzdelávanie – semináre,
- účasť na zasadnutia OZ
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného
rozhodnutia.
Uznesenie č. 19
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 a poveruje hlavnú kontrolórku
výkonom kontrol podľa plánu na I. polrok 2019
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené
9. Schválenie inventarizačnej komisie.
V zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. § 6 ods. 3, § 29 a § 30 v znení neskorších predpisov
vydal starosta obce príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov Obce Trstín k 31.12.2018. Pre vykonanie inventarizácie menovala inventarizačnú
komisiu, ktorá je povinná vykonať inventarizáciu v období od 15.12.2018 do 20.01.2019 a to
fyzickou inventúrou hmotného a nehmotného majetku, zásob a dokladovou inventúrou ostatného
majetku, pohľadávok a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Inventarizačná komisia je povinná
do 25.1.2019 zhodnotiť priebeh a výsledky inventarizácie, odsúhlasiť účtovný stav so stavom, ktorý
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bol zistený fyzickou a dokladovou inventúrou, vypracovať písomnú správu o výsledkoch
inventarizácie a predložiť ju na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu.
Uznesenie č. 20
OZ berie na vedomie príkaz starostu obce a schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení:
Predseda IK : Daša Vašková
Členoyia IK: Ing. Mária Sekerová
Katarina Indrišková
Mária Ďurišová
Darina Barbiriková
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
10. Aktualizácia poradovníka záujemcov o nájomné byty
Starosta obce informoval OZ o aktualizácii poradovníka z dôvodu predloženia novej žiadosti
o pridelenie nájomného bytu zo dňa 15.10.2018 – Antónia Kremeňová. Žiadateľka spĺňa všetky
podmienky na zaradenia do poradovníka.
Aktualizovaný poradovník:
1. Milan Huňady, Fándlyho 12, Sereď
2. Gabriela Kostolanská, Trstín 715
3. Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava
4. Peter Blažo, Trstín 226
Erika Kunetková, Trstín 142
5. Jana Hermanová, Trstín 29
6. Antónia Kremeňová, Dolné Orešany 134

výmena

3 izbový
2 za 3 izbový
1 – 2 izbový
1,2,3 – izbový
2-3 izbový
1 – 2 izbový

Uznesenie č.21
OZ schvaľuje poradovník na nájomné byty nasledovne:
1. Milan Huňady, Fándlyho 12, Sereď
2. Gabriela Kostolanská, Trstín 715
3. Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava
4. Peter Blažo, Trstín 226
Erika Kunetková, Trstín 142
5. Jana Hermanová, Trstín 29
6. Antónia Kremeňová, Dolné Orešany 134

výmena

3 izbový
2 za 3 izbový
1 – 2 izbový
1,2,3 – izbový
2-3 izbový
1 – 2 izbový

Hlasovanie:
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
za

Uznesenie bolo schválené.
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11. Zrušenie uznesenia OZ č. 59/2018 – zmena sídla SOU z Obce Malženice na Obec Trstín
OZ na svojom zasadnutí dňa 9.10.2018 prijalo uznesenie č. 59, ktorým schválilo Dodatok č. 7
k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.1.2003, v zmysle č. 14 bodu 2 Zmluvy
o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo SOÚ a štatutár SOÚ.
Uznesenie č. 22
OZ ruší uznesenie č. 59 v znení: „OZ po prerokovaní schvaľuje Dodatok č.7 k Zmluve
o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.01.2003, v zmysle čl. 14 bodu 2 Zmluvy
o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo SOcÚ a štatutár SOcÚ“ prijaté
na riadnom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 9.10.2018
Hlasovanie:
za
6
(Vašková, Kurinec, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 1
Mahajová
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo obce Trstín
schvaľuje :
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zmluvu o
zriadení spoločného obecného úradu, ktorú uzatvára Obec Trstín spoločne s Obcou Bíňovce, Obcou
Biely Kostol, Obcou Bohdanovce nad Trnavou, Obcou Boleráz, Obcou Borová, Obcou Brestovany,
Obcou Bučany, Obcou Buková, Obcou Cífer, Obcou Dechtice, Obcou Dlhá, Obcou Dobrá Voda,
Obcou Dolná Krupá, Obcou Dolné Dubové, Obcou Dolné Lovčice, Obcou Dolné Orešany, Obcou
Horné Dubové, Obcou Horná Krupá, Obcou Horné Orešany, Obcou Hrnčiarovce nad Parnou, Obcou
Jaslovské Bohunice, Obcou Kátlovce, Obcou Košolná, Obcou Križovany nad Dudváhom, Obcou
Lošonec, Obcou Majcichov, Obcou Malženice, Obcou Naháč, Obcou Opoj, Obcou Pavlice, Obcou
Radošovce, Obcou Ružindol, Obcou Slovenská Nová Ves, Obcou Suchá nad Parnou, Obcou Šelpice,
Obcou Špačince, Obcou Šúrovce, Obcou Vlčkovce, Obcou Voderady, Obcou Zeleneč a Obcou
Zvončín za účelom zriadenia spoločného obecného úradu na zabezpečovanie úloh preneseného
výkonu štátnej správy zverených do pôsobnosti zmluvných strán:
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov,
zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a
na zabezpečovanie úloh výkonu samosprávy zmluvných strán podľa:
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pričom Obec Cífer
bude na základe predmetnej zmluvy sídelnou obcou.
Úplné znenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu tvorí ako príloha č.1 neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia.
poveruje starostu obce,
aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s uzavretím zmluvy
o zriadení spoločného obecného úradu podľa bodu 1 tohto uznesenia.
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Hlasovanie:
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
za

Uznesenie bolo schválené.
12. Rôzne
a) Voľba hlavného kontrolóra
Hlavnej kontrolórke obce p. Božene Trúchlej končí pracovný pomer 31.1.2019. OZ vyhlasuje
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Trstín na obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2025.
Výberové konanie bude zverejnené obvyklým spôsobom v obci – na webovej stránke obce
a vývesnej tabuli. Poslanci sa dohodli, že dňom konania volieb bude 24. január – na zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 24
OZ vyhlasuje Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Trstín na obdobie od
1.2.2019 do 31.1.2025 , dňom konania volieb bude 24. január 2019.
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
b) Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky
Dňa 6.12.2018 bola doručená žiadosť p. Marty Genčúrovej o preplatenie nevyčerpanej dovolenky,
z dôvodu ukončenia výkonu funkcie starostky obce k 10.12.2018.
Uznesenie č. 25
OZ schvaľuje p. Marte Genčúrovej preplatenie nevyčerpanej dovolenky
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
c) Žiadosť ZŠ o dofinancovanie
Dňa 13.12.2018 bola od ZŠ s MŠ doručená žiadosť na dofinancovanie originálnych kompetencií
z rozpočtu obce na sumu 2 235 €. Žiadosť o dofinancovanie je odôvodnená potrebou prostriedkov na
mzdy a odvody za mesiac december 2018, ktoré sa musia previesť na depozitný účet. Odmeny
a odvody 780 € pre 7 zamestnancov MŠ, ktoré boli vyplatené v mesiaci august 2018, odmeny
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a odvody ŠKD a ŠJ pre 11 zamestnancov vo výške 1040 € a nepredpokladané výdavky na opravu
plynových kotlov v MŠ 92 €, servis alarm v ZŠ 58 €, revízie komínov 72 €, nárast spotreby
elektriny v MŠ po realizácii projektu rozšírenia 193 €. Celková suma dofinancovania je vo výške
2.235 € uvedená požiadavka bola prerokovaná vo finančnej komisii, ktorá odporúča OZ požiadavku
na dofinancovanie schváliť. Navýšenie OK je kryté bežnými príjmami rozpočtu.
Uznesenie č. 26
OZ schvaľuje dofinancovanie ZŠ s MŠ v celkovej výške 2.235,00 €, čím sa OK navyšujú na
sumu z doteraz poukázaných 217.369 € na 219.604,00 €.
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
d) Stanovenie termínov zasadnutia OZ na rok 2019
Starosta obce predložil návrh na zasadnutie OZ na rok 2019 v nasledovných termínoch :
Január 2019 – mimoriadne zasadnutie – výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra 24.1.2019
Riadne zasadnutia OZ:
marec 2019
26.03.
Jún 2019
25.06.
September 2019
24.09.
December 2019
17.12.
Uznesenie č. 27
OZ schvaľuje termíny zasadnutí OZ nasledovne
24.1.2019, 26.3.2019, 25.6.2019, 24.9.2019, 17.12.2019
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
e) Poriadok odmeňovania poslancov OZ
Ekonómka obce oboznámila poslancov s poriadkom odmeňovania poslancov a členov komisií.
Uznesenie č. 28
OZ schvaľuje Poriadok odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ
Hlasovanie:
za
7
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
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Uznesenie bolo schválené.
f) Žiadosť p. Horvátha a p. Lamačovej – zapožičanie sálu KD
Dňa 11.12.2018 bola doručená žiadosť na zapožičanie sály KD na „Detský karneval“, ktorý bude
16.2.2019 v čase od 15:00 do 18:00 hod.
P. Wojatschková – riaditeľka MŠ chcela zorganizovať karneval pre deti MŠ 15.2.2018 o 16:00 hod.
Vzhľadom k tomu, že bola doručená žiadosť aj od p. Horvátha, po diskusii sa dohodli termíny
nasledovne:
- MŠ bude mať karneval 13.2.2018 o 16:00 hod
- p. Horváth – 23.2.2018 od 15:00 hod do 18:00 hod.
g) Retardéry
Na základe posúdenia členov komisie výstavby osadenia spomaľovacieho retardéra na ceste pri MŠ
bolo OZ doporučené osadenie 2 spomaľovací retardérov s tým, že už osadený sa premiestni a ešte
jeden bude osadený. Obec dá vypracovať situáciu nového osadenia 2 retardérov a žiadosť podá na
SOU.
h) Poškodenie chodníka – p. Jeleň
Pri rekonštrukcii rodinného domu bol poškodený prevalený chodník pred r.domom. Z dôvodu
vykonávania zimnej údržba chodníkov obec vyzve p. Jeleňa na odstránenie uvedeného stavu do
31.12.2018.
14. Diskusia
Starosta navrhol premiestnenie detského ihriska, ktoré sa má vybudovať, na pozemok v areáli ZŠ. Po
objasnení celej situácie p. Kurincom - zostáva ihrisko v areáli TJ Sokol.
Zimná údržba – starosta oboznámil prítomných, že rokoval s PPD Trstín, ktoré je ochotné zimnú
údržbu vykonávať. Následne po dohode bude podpísaná zmluva medzi Obcou a PPD. Ďalej je treba
rozmiestniť po obci posypový materiál. Zabezpečenie je v kompetencii starostu.
Ďalej starosta informoval, že 26.12.2018 bude v kostole vystupovať Gospelová kapela Spektrum.
Požiadal poslancov, aby zabezpečili propagáciu. Obec zverejní na stránke a vo výveske.
Posedenie s dôchodcami – na ďalšom zasadnutí OZ sa dohodne termín.
Stolnotenisový turnaj organizovaný p. Wojatschkom – bude 31.12.2018
Silvester 2018 – o 17:00 na ihrisku TJ bude ako každý rok stretnutie občanov – vypúšťanie
lampiónov šťastia.
14. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 21:05 hod.
Zapísala: Mária Sekerová
Trstín
13.12.2018
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Overovatelia: p. Pavol Kudláč
v.r.
p. Miroslav Taranda v.r.

Peter Hlávek
starosta obce v.r.
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