Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstíne konaného dňa 18. mája 2021
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trstíne
Počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:

9
Peter Hlávek
7, od bodu 3 8 podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Mahajová

Prítomní:

Katarína Indrišková - zapisovateľka

Hostia:

p. Kozoň

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 7 z 9 poslancov, čo je 77,77 %, teda nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásil
rokovanie za uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení:

p. Daša Vašková
p. Martin Horváth

Program:
1. Otvorenie
2. Vystúpenie p. Kozoňa – zástupcu VUC Trnava k cyklotrase Trnava – Bohdanovce –
Boleráz – Bíňovce - Trstín
3. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
4. Založenie Združenia obcí na vybudovanie podtlakovej kanalizácie, výstavby
kanalizačnej siete a jej realizácie a spoločné prevádzkovanie kanalizácie – pod názvom
„Eco Karpaty“
5. Pripomienkovanie zmien a doplnkov územného plánu
- alternatíva k ČOV na Krížnej ceste - zapracovanie do ÚP gravitačno-pretlakovú
kanalizáciu po ľavej strane štátnej cesty 1/51 smer Trstín - Bíňovce v katastri obce
Trstín
- rozšírenie optickej siete v obci Trstín - Investičná akcia Slovak Telekom a.s.
6. Rôzne
- testovanie COVID 19
- orez stromov Hájiček
- sprístupnenie celej trasy Palffyho železničky
- jarná akcia – Deň zeme – čistenie obce
- žumpa v KD
- sťažnosť PPD Trstín na vylievajúci sa potok na Krížnej ceste
7. Záver
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K uvedenému programu neboli žiadne pripomienky a starosta obce dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
7 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kurincová,
Ormandy,Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
za

Program bol jednomyseľne schválený.
2.

Vystúpenie p. Kozoňa – občianskeho aktivistu k cyklotrase Trnava – Bohdanovce –
Boleráz – Bíňovce - Trstín

Starosta privítal p. Kozoňa a poprosil ho, aby poslancov oboznámil so svojim zámerom. Pán Kozoň
Informoval poslancov o možnosti vybudovania dopravnej (asfaltovej) cyklotrasy. Zdôraznil, že
pozemky pod možnou cyklotrasou má obec vysporiadané, takže príprava celého projektu by bola
jednoduchšia. Obec by zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie, následne by bolo
podpísané memorandum s TTSK o vybudovaní cyklotrasy, pričom projektová dokumentácia by
bola preplatená. Pán Suchán navrhol novú alternatívu cyklotrasy, ktorá však prechádza cez
smolenický kataster. Pán Kozoň prisľúbil prešetrenie novej alternatívy.
Uznesenie č. 16
OZ berie na vedomie informáciu p. Kozoňa k cyklotrese Trnava – Bohdanovce – Boleráz –
Bíňovce – Trstín s tým, že záväzné stanovisko bude podané na ďalšom zastupiteľstve.
Hlasovanie:
za
7 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kurincová,
Ormandy,Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Od bodu 3 bol prítomný aj pán Kudláč.
3. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
Na zasadnutí dňa 2.3.2021 boli prijaté uznesenia č. 2 až 15. 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. 17
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.
4.

Založenie Združenia obcí na vybudovanie podtlakovej kanalizácie, výstavby
kanalizačnej siete a jej realizácie a spoločné prevádzkovanie kanalizácie – pod názvom
„EKO KARPATY
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Starosta informoval poslancov o riešení situácie s kanalizáciou a možnosti vybudovať kanalizačný
zberač v spolupráci s okolitými dedinami Horná Krupá, Dolná Krupá, Bíňovce, Trstín s tým, že
podmienkou zabezpečenia projektovej dokumentácie je vstup do združenia obcí Bíňovce – Horná
Krupá a schválenie stanov združenia.
Uznesenie č. 18
OZ schvaľuje vstup obce Trstín do Združenia obcí s názvom EKO KARPATY.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 19
OZ schvaľuje stanovy združenia obcí EKO KAKPATY (príloha zápisnice).
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy, Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
5.

Pripomienkovanie zmien a doplnkov územného plánu
alternatíva k ČOV na Krížnej ceste - zapracovanie do ÚP gravitačno-pretlakovú
kanalizáciu po ľavej strane štátnej cesty I/51 smer Trstín - Bíňovce v katastri obce
Trstín
- rozšírenie optickej siete v obci Trstín - Investičná akcia Slovak Telekom a.s.
-

Starosta informoval poslancov o možnosti vybudovania kanalizácie v obci spoločnosťou TAVOS,
a.s. cez združenie EKO KARPATY. TAVOS odporučil trasovanie z Hornej Krupej, cez Dolnú
Krupú až do Zelenča. Trstín by sa napájal cez Bíňovce do Dolnej Krupej, takže je potrebné
zapracovať v katastri obce Trstín do ÚP trasovanie gravitačno-pretlakovej kanalizácie po ľavej
strane štátnej cesty I/51 smer Trstín – Bíňovce.
Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmeny územného plánu obce Trstín pre zapracovanie
trasovania gravitačno-pretlakovej kanalizácie po ľavej strane štátnej cesty I/51 smer Trstín –
Bíňovce.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy,Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
- Rozšírenie optickej siete v obci Trstín - Investičná akcia Slovak Telekom a.s.
Stavebník Slovak Telekom a.s. Bratislava v zastúpení spoločnosťou G.A.Com s.r.o Kolíňany
pripravuje projekt stavby „INS_FttH_TT_BOLR_05_Trstín“ – telekomunikačná líniová stavba .
Novobudovaná optická trasa má byť napojená na jestvujúcu optickú sieť Slovak Telekomu a.s..
Spoločnosť G.A.Com s.r.o požiadala obec o vyjadrenie k navrhovanej stavbe pre vydanie územného
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rozhodnutia. Pre zabezpečenie poskytovania služieb obyvateľstvu má Slovak Telekom záujem
v jednotlivých obytných zónach vybudovať novú sieť optických káblov, za pomoci ktorej budú
jednotlivé obytné domy, byty a polyfunkčné objekty účastníkov pripojené na optickú sieť Slovak
Telekom, a.s. Uvedená stavba v predloženom požadovanom rozsahu nie je zapracovaná do
územného plánu obce Trstín.
Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmeny územného plánu obce Trstín pre zámer
dobudovania líniovej optickej komunikačnej siete s trasou kábla v intraviláne a extraviláne
obce Trstín.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy,Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
6.

Rôzne
-

poradovník na byty
testovanie COVID 19
orez stromov Hájiček
sprístupnenie celej trasy Palffyho železničky
jarná akcia – Deň zeme – čistenie obce
žumpa v KD
sťažnosť PPD Trstín na vylievajúci sa potok na Krížnej ceste

a) Aktualizácia poradovníka na nájomné byty
Starosta obce informoval OZ o aktualizácii poradovníka z dôvodu predloženia žiadosti o pridelenie
nájomného bytu – Michaela Demovičová zo dňa 13.04.2021. Žiadateľka splnila podmienky
zaradenia do poradovníka.
Uznesenie č. 22
OZ schvaľuje poradovník na nájomné byty nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava
1 – 2 izbový
Danka Malíčková, Hlboké 152
1 – 2 izbový
Jozef Motúz, Trstín
2 izbový
Lucia Sokolovičová, Trstín 142
1- 3 izbový
Karol Stehlík, Trstín 377
2 - 3 izbový
Michaela Demovičová, Továrenská 7, Smolenice
2 - 3 izbový
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Horváth, Kudláč,
Kurincová, Ormandy,Taranda, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
b) Testovanie COVID 19
Starosta oboznámil poslancov o ukončení testovania na COVID 19. Počas 14. víkendov testovania,
od 22.01.2021 do 24.04.2021, bolo v MOM Trstín otestovaných 11.717 ľudí.
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c) Orez stromov Hájiček
Poslanci OZ boli informovaní o vykonaní a financovaní orezu stromov na cintorínoch. Predložená
cenová ponuka bola na 2 600 €, z toho obec hradila 1 000 € a farský úrad 1 600 €.
d) Sprístupnenie celej trasy Pálffyho železničky
Starosta informoval poslancov o sprístupnení celej trasy Pálffyho železničky, časť od cesty na
Rosuchov bola vytýčená, upravená a vysiata trávou, a časť pri „Prekážke“ bola prerezaná
a vyčistená.
e) Deň zeme
Starosta vyslovil poďakovanie všetkým účastníkom, ktorí pri príležitosti Dňa zeme, prispeli
k čistejšiemu chotáru. Vyzdvihol aktivitu žiakov a zamestnancov školy, ktorí sa taktiež zúčastnili
čistenia okolia obce.
f) Žumpa KD
Prebehlo VO na dodávku žumpy v KD – na základe predložených cenových ponúk bol víťazom
Kaldostav – celkové náklady na vybudovanie žumpy boli 30.148,15 €. Napojením žumpy už boli
všetky siete v budove KD odpojené od PPD a obec má vybudované prípojky všetkých sietí – voda,
plyn, elektrika, žumpa.
g) Sťažnosť PPD na vylievajúci sa potok na Krížnej ceste
PPD cez právneho zástupcu podalo výzvu na zdržanie sa neoprávnených zásahov do užívacieho
práva, na dodržiavanie preventívnej povinnosti a predchádzanie škodám. Výzva sa týkala pozemkov
reg E, par.č. 1237/2 a 145 – koryto kanála, ktoré sa po zanesení nečistotami vylialo na okolitú
poľnohospodársku pôdu v užívaní PPD. Vyčistenie kanála bolo zabezpečené s tým, že zemina
z výkopov, po dohode s PPD, bude vyvezená dodatočne.
h) Memoriál Františka Daniša
Po zvážení epidemiologickej situácie a platných nariadení sme sa aj tento rok rozhodli pre virtuálny
beh. Všetky informácie sú dostupné na webe obce. Zmena je zaregistrovaná aj na portáli beh.sk.
Ďalšie plánované podujatia – 05.06.2021 Deň detí
19.06.2021 Súťaž vo varení gulášu
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 20:45 hod.
Zapísala:

Indrišková

18.5.2021
Overovatelia:

p. Daša Vašková

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

p. Martin Horváth

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

Peter Hlávek
starosta obce v.r.
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