Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstíne konaného dňa 2. marca 2021
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trstíne
Počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:

9
Peter Hlávek
8 podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

p. Edita Mahajová

Prítomní:

Božena Trúchla – hlavný kontrolór obce
Sekerová Mária - zapisovateľka

Hostia:

p. Zuzana Vitteková

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 8 z 9 poslancov, čo je 88,88 %, teda nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásil
rokovanie za uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení:

p. Peter Suchán
p. Miroslav Taranda

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
3. Správa o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2020
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020
5. Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy a prechod nájmu
6. Dofinancovanie ZŠ s MŠ Trstín
7. Rozpočtové opatrenia k 31.3.2021
8. Doplnenie k zmenám UP 03/2020 – žiadosť o rozšírenie komunikácie k rodinnému
domu
9. Rôzne
a. majetkové priznania – hl. kontrolórka, starosta obce, riaditeľka ZŠ
b. výberové konanie na dodávku dverí a garážovej brány do KD
c. cyklotrasa Trstín – Bíňovce – memorandum o spolupráci s VUC
d. zber KO – nový spôsob zberu – čipovanie nádob na KO
10. Záver
K uvedenému programu neboli žiadne pripomienky a starosta obce dal o ňom hlasovať.
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Hlasovanie:
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy,Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
za

Program bol jednomyseľne schválený.
2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
Na zasadnutí dňa 8.12.2020 boli prijaté uznesenia č. 69 až 89. 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. 1
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
3. Správa o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2020
Správu o vykonanej inventarizácie predniesla predsedníčka inventarizačnej komisie p. Dáša
Vašková. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola vykonaná na základe
príkazu starostu obce zo dňa 7.12.2020. Inventarizácia bola vykonaná v období od 15.12.2020 do
22.1.2021 a neboli pri nej zistené žiadne rozdiely. Inventarizačná komisia potvrdzuje, že v
inventarizačnom zápise sú:
- pravdivé informácie, ktoré preukazujú správnosť použitej metódy pri vykonávaní inventarizácie,
- obsiahnuté všetky skutočnosti, ktoré vyplývajú účtovnej jednotke zo všeobecne záväzných
právnych predpisov a súvisiacich predpisov, týkajúcich sa správy majetku
Uznesenie č. 2
OZ berie na vedomie Správu o inventarizácii majetku a záväzkov Obce Trstín k 31.12.2020
Hlasovanie:
8 (Vašková, Kurinec,Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
za

Uznesenie bolo schválené.
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020
Hlavná kontrolórka p. Božena Trúchla predniesla poslancom OZ správu o kontrolnej činnosti za rok
2020. Počas hodnoteného obdobia boli vykonané tieto kontroly:
- finančné kontroly – kontrola účtovných dokladov zmeraná na formálnu a vecnú správnosť,
- príprava podkladov k stanovisku záverečného účtu za rok 2019,
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-

kontrola použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení na
území Obce Trstín,
- kontrola pokladničných dokladov,
- kontrola vystavených faktúr,
- výber daní v roku 2020,
- kontrola pohľadávok,
- ostatné kontroly:
- vybavovanie sťažností,
- kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií,
- kontrola plnenia uznesení OZ,
- ostatné činnosti:
- účasť na zasadnutiach OZ, na zasadnutiach finančnej komisie, účasť na školeniach
a seminároch ,
- spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ.
Na základe vykonaných finančných kontrol hlavná kontrolórka konštatuje, že obec dodržiavala
práve predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce nebolo zistené nehospodárne
vynakladanie verejných financií.
Uznesenie č. 3
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
5. Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy a prechod nájmu
Starosta obce informoval poslancov OZ o prechode nájmu bytu v zmysle § 706 ods.1 Občianskeho
zákonníka. Nájomníčka Oľga Boďová, s ktorou bola uzavretá nájomná zmluva 22.01.2021
s nájomným vzťahom od 01.02.2021 do 31.01.2024 – byt č. 2B3, dňa 20.02.2021 zomrela.
Spoločne posudzovanými osobami boli dcéra a neplnoletá vnučka. Boli uvedené aj v evidenčnom
liste, ktorý je prílohou k nájomnej zmluve. V zmysle uvedeného paragrafu, ak nájomca zomrie a ak
nejde o byt v spoločnom nájme manželov, stávajú sa nájomcami jeho deti, vnuci, rodičia, súrodenci,
zať a nevesta, ktorí s ním žili v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt. Dcéra,
pani Petra Čambálová bola vyzvaná na predloženie podkladov, na prehodnotenie či spĺňa podmienky
na uzatvorenie NZ. Podmienky boli splnené a nájomná zmluva bola s pani Petrou Čambálovou
uzatvorená od 01.03.2021 do 28.02.2024.
Uznesenie č. 4
OZ berie na vedomie predloženú informáciu a súhlasí s uzatvorením novej nájomnej zmluvy
s pani Petrou Čambálovou na byt č. 2B3 od 01.03.2021 do 28.02.2024.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
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Ďalej starosta predložil poslancom OZ žiadosť a podklady pre opakované uzatvorenie nájomnej
zmluvy nájomníčky p. Stanislavy Kučerovej, ktorej nájom končí 31.03.2021. Výzva na predĺženie
žiadosti na opakované uzatvorenie zmluvy bola zaslaná aj Jaroslavovi Kučerovi, s ktorým bola
uzatvorená pôvodná nájomná zmluva v roku 2018. Počas platnosti nájomnej zmluvy sa manželia
rozviedli a byt užívala len p. Stanislava Kučerová. P. Jaroslav Kučera si nepodal žiadosť
o opakované uzatvorenie zmluvy. Žiadateľka spĺňa podmienky na opakované uzavretie NZ od
01.04.2021 do 31.03.2024 – byt č. 1B2 .
Uznesenie č. 5
OZ berie na vedomie predloženú informáciu o termíne ukončenia nájomnej zmluvy a súhlasí s
uzatvorením novej nájomnej zmluvy s p. Stanislavou Kučerovou od 01.04.2021 do 31.03.2024
na byt č. 1B2.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené
6. Dofinancovanie ZŠ s MŠ Trstín
Dňa 25.2.2021 bola doručená žiadosť ZŠ s MŠ Trstín na dofinanovanie – oprava odpadov
a vodovodu v celkovej sume 6.937 €. Táto oprava vyplynula z uskutočnenej kontroly RÚVZ
v Trnave v roku 2020, o čom bolo OZ informované 23.6.2020. Najnižšia cenová ponuka na uvedenú
sumu je priložená k žiadosti.
Uznesenie č. 6
OZ schvaľuje dofinancovanie ZŠ s MŠ Trstín na opravu vodovodu a odpadov v budove ZŠ
s MŠ Trstín vo výške 6.937,00 €.
Hlasovanie:
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 1 Taranda
za

Uznesenie bolo schválené.
7. Rozpočtové opatrenia k 31.3.2021
Rozpočtové opatrenia k 31.3.2021 sú v kompetencii starostu obce a budú to vykonané opatrenia
týkajúce sa finančných prostriedkov zo ŠR – dotácia na testovanie a dofinancovanie ZŠ s MŠ Trstín
na opravu vodovodu a odpadov.
Uznesenie č. 7
OZ berie na vedomie vykonané rozpočtové opatrenia v kompetencii starostu obce a súhlasí
s navýšením príjmov na krytie výdavkov na opravu vodovodu a odpadu v ZŠ s MŠ Trstín.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
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8. Doplnenie k zmenám UP 03/2020 – žiadosť o rozšírenie komunikácie k rodinnému
domu
Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Kataríny Nemčekovej na doplnenie Zmien a doplnkov
územného plánu obce Trstín 03/2020 na:
- vytvorenie prístupovej cesty na pozemkoch v obci Trstín, parc. reg..C č.: 3307/42, 3307/44,
3307/45, 3307/46, 3307/47, 3307/15, 3307/16, parc. reg. E: 3307/17, 3307/18, 3307/1
- rozšírenie prístupovej cesty – pôvodnej komunikácie na pozemkoch parc. reg. C č. 573/4,
3307/1, 3307/13, 3307/15, 3307/16, 3306/1, parc. reg. E 3307/12, 3307/14, 3307/17, 3307/18,
3307/19, 3307/20, z dôvodu vytvorenia územia pre IBV
Uznesenie č. 8
OZ schvaľuje návrh doplnenia Zmien a doplnkov ÚP Obce Trstín 03/2020 nasledovne:
- vytvorenie novej prístupovej komunikácie na pozemkoch v obci Trstín, parc. reg..C č.:
3307/42, 3307/44, 3307/45, 3307/46, 3307/47, 3307/15, 3307/16, parc. reg. E: 3307/17, 3307/18,
3307/19
- rozšírenie prístupovej komunikácie na pozemkoch v obci Trstín, parc. reg. C č. 573/4, 3307/1,
3307/13, 3307/15, 3307/16, 3306/1 parc. reg. E 3307/12, 3307/14, 3307/17, 3307/18 E, 3307/19,
3307/20 z dôvodu vytvorenia územia pre IBV
Hlasovanie:
8 (Vašková, Kurinec,Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy,Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
za

Uznesenie bolo schválené.
9. Rôzne
a)
b)
c)
d)
e)

majetkové priznania – hl. kontrolórka, starosta obce, riaditeľka ZŠ
výberové konanie na dodávku dverí a garážovej brány do KD
cyklotrasa Trstín – Bíňovce – memorandum o spolupráci s VUC
zber KO – nový spôsob zberu – čipovanie nádob na KO
Žiadosť vlastníkov RD v lokalite „Močidlá“ o vyasfaltovanie prístupovej cesty

Ad a) majetkové priznania – hl. kontrolórka, starosta obce, riaditeľka ZŠ
Termín na podanie majetkového priznania je do 31.3. Majetkové priznania vedúcich zamestnancov
vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme – všetci vedúci zamestnanci – t.j. starosta, hlavná
kontrolórka obce a riaditeľka ZŠ s MŠ Trstín podali majetkové priznania do termínu zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 9
OZ berie na vedomie informáciu o podaní majetkových priznaní vedúcich zamestnancov.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
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Ad b) výberové konanie na dodávku dverí a garážovej brány do KD
Starosta informoval poslancov o prieskume na dodávku garážovej brány a dverí do KD. Predložil im
3 cenové ponuky. Poslanci navrhli, aby im starosta poslal podmienky a rozmery na prieskum, ktorí si
na dodávku garážovej brány a okien urobia poslanci.
Uznesenie č. 10
OZ súhlasí s výmenou garážových dverí a okien s tým, že bude vybratá najlepšia cenová
ponuka, ktorú vyberú poslanci na základe ich prieskumu.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Ad c) cyklotrasa Trstín – Bíňovce – memorandum o spolupráci s VUC
Starosta informoval poslancom o stretnutí p. Kozoňa s VUC ohľadne podpísania memoranda
o spolupráci na vybudovanie cyklotrasy Trstín – Bíňovce. Na základe podpísania memoranda by sa
mohla v budúcnosti vybudovať asfaltová cyklotrasa.
Uznesenie č. 11
OZ súhlasí s podpísaním memoranda na spoluprácu s VUC TT SK na vybudovanie cyklotrasy
z Trstína do Bíňoviec.
Hlasovanie:
za
4 ( Kurinec, Kudláč, Kurincová, Horváth )
proti
4 (Ormandy, Taranda, Suchán, Vašková)
zdržal sa 0
Uznesenie nebolo schválené.
Ad d) zber KO – nový spôsob zberu – čipovanie nádob na KO
Starosta informoval poslancov, že od 1.4.2021 je nový dodávateľ na zber komunálneho a triedeného
odpadu v našej obci a to je KOSIT WEST s.r.o. z Košíc. Na základe toho bude treba urobiť
čipovanie komunálnych nádob, pretože odpad či komunálny alebo triedený sa bude vážiť.
V tomto období robíme prieskum o nádobách, ktoré bude treba dokúpiť a tie, ktoré občania majú už
zakúpené. K čipovaniu sa pristúpi v najbližšom období a to je do 31.3.2021
Uznesenie č. 12
OZ berie na vedomie podanú informáciu o zbere novým dodávateľom a zabezpečenia
očipovania nádob na zber komunálneho odpadu a triedeného odpadu.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
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Ad e) Žiadosť vlastníkov RD v lokalite „Močidlá“ o vyasfaltovanie prístupovej cesty
Vlastníci RD a priľahlých nehnuteľností v lokalite „Močidlá“ žiadajú OZ o vyasfaltovanie
prístupovej cesty na parc. reg. C č. 3306/31 a 3306/32, k.ú. Trstín z dôvodu ukončenia výstavby
v danej lokalite.
Uznesenie č. 13
OZ berie na vedomie podanú informáciu.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Ad f) Požiadavka DHZ na zabezpečenie objektu monitorovacím systémom
Starosta informoval poslancov s požiadavkou na zabezpečenie hasičskej zbrojnice kamerovým
systémom. Po rozprave poslancov k uvedenej problematike sa dohodlo, že poslanec p. Peter Suchán
na základe prerokovania s DHZ zabezpečí potrebný materiál na inštaláciu elektronického systému
zabezpečenia objektu.
Uznesenie č. 14
OZ súhlasí s návrhom p. poslanca Petra Suchána, že po dohode s DHZ zabezpečí montáž EZS
na budove hasičskej zbrojnice s tým, že obec zakúpi potrebný materiál na inštaláciu.
Hlasovanie:
7 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda,)
proti
0
zdržal sa 1 Suchán
za

Uznesenie bolo schválené.
Ad g) Návrh p. starostu na prehodnotenie priznaného zvýšenia minimálneho mesačného platu
Minimálna výška platu starostu je daná súčinom: priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku v závislosti od počtu obyvateľov obce. Nad
rozsah minimálnej výšky platu môže obecné zastupiteľstvo plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. K
prerokovaniu platu starostu môže dôjsť podľa potreby, hoci aj viackrát do roka, alebo iba raz za
funkčné obdobie. Úprava platu vyplývajúca zo zmeny štatistických ukazovateľov je automatická a
nepodlieha schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom.
Poslanci ocenili prácu starostu za prínos komunite rozhodnutím zvýšiť plat o 60 %.
Uznesenie č. 15
OZ schvaľuje zvýšenie minimálnej výšky platu starostu o 60 % s termínom od 1.3.2021.
za

Hlasovanie:
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
7

Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
10. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 20:45 hod.
Zapísala:

Sekerová Mária

2.3.2021
Overovatelia:

p. Miroslav Taranda

.........................................

p. Peter Suchán

........................................
Peter Hlávek
starosta obce v.r.
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