Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstíne konaného dňa 24. apríla 2018
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trstíne
Počet poslancov:
Starostka obce:
Počet prítomných poslancov:

9
Marta Genčúrová
9 podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

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

Prítomní:

Božena Trúchla – hlavný kontrolór obce
Mária Sekerová - zapisovateľka

Hostia:
Dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Marta Genčúrová.
Privítala prítomných poslancov a oboznámila ich s programom . Konštatovala, že dnešného
rokovania sa zúčastňuje 9 z 9 poslancov, čo je 100 % teda nadpolovičná väčšina poslancov
a vyhlásila rokovanie za uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení:

p. Anastázia Kabarcová
p. Karol Stehlík

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie mandátovej komisie, volebnej komisie a návrhovej komisie, určenie
overovateľov zápisnice
3. Informácia o zániku mandátu poslanca OZ obce Trstín
4. Zloženie sľubu poslanca OZ obce Trstín
5. Voľba poslanca OZ obce Trstín do komisií OZ
6. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
7. Schválenie nájomných zmlúv
8. Príprava výstavby kanalizácie v obci Trstín
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
10. Správa o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2017
11. Rozpočtové opatrenia k 31.3.2018
12. Rôzne
13. Záver
K uvedenému programu neboli žiadne pripomienky a starostka obce dala o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
za
8 (Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Suchán, Stehlík, Vašková)
proti
0
zdržal sa 0
Program bol jednomyseľne schválený.
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2. Schválenie mandátovej komisie, volebnej komisie a návrhovej komisie, určenie overovateľov
zápisnice
Starostka obce konštatovala, že na základe schváleného programu rokovania v súvislosti so zánikom
mandátu poslanca OZ a skladania sľubu poslanca je potrebné ustanoviť mandátovú komisiu.
Nakoľko v zmysle schváleného programu sa uskutoční aj voľba poslanca OZ do komisie OZ, je
potrebné ustanoviť aj volebnú komisiu. Poslanci schválili volebnú i mandátovú komisiu spoločne.
Schválili členov: p. Katarínu Hettešovú, p. Dášu Vaškovú a p. Martina Horvátha. Za predsedu bol
zvolený p. Martin Horváth
Hlasovanie:
8 (Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Suchán, Stehlík, Vašková)
proti
0
zdržal sa 0
Hlasovaním OZ bolo zloženie volebnej a mandátovej komisie schválené.
za

3. Informácia o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Trstíne
Starostka obce oboznámila prítomných o zániku mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva
v Trstíne p. Oľgy Kalivodovej, Trstín č. 540, ktorá zomrela 26.02.2018
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Trstíne berie na vedomie zánik mandátu poslankyne OZ p. Oľgy
Kalivodovej.
Hlasovanie:
za
8 (Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Suchán, Stehlík, Vašková)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
4. Zloženie sľubu poslanca OZ obce Trstín
Starostka obce uviedla, že v zmysle §51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
na uvoľnený mandát poslanca OZ nastupuje náhradník – kandidát s najvyšším počtom hlasov, ktorý
nebol zvolený za poslanca. Náhradníkom v poradí vo voľbách v roku 2014 bol pán Ing. Milan
Ondruš, ktorý bol oslovený prevziať si osvedčenie o zvolení za poslanca. Dňa 12.3.2018 bol od Ing.
Milana Ondruša doručený mail, v ktorom oznamuje, že osvedčenie si neprevezme. Ďalší kandidát
v poradí bol p. Jozef Manca, ktorý si prevzal osvedčenie za poslanca dňa 12.3.2018. Pán Jozef
Manca zložil sľub do rúk starostky obce podpisom pod text sľubu. Sľub poslanca OZ je prílohou
tejto zápisnice
5.Voľba poslanca OZ obce Trstín do komisií OZ
Starostka obce oboznámila, že v zmysle organizačného poriadku sa bude poslanec Jozef Manca voliť
za člena komisie na ochranu verejného záujmu a finančnej komisie s účinnosťou od 24.04.2018,
ktorých členom do 26.2.2018 bola p. Oľga Kalivodová. Volebná a mandátová komisia sa následne
ujala svojej činnosti. Navrhla verejné hlasovanie.
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Predseda mandátovej a volebnej komisie pán Martin Horváth predniesol výrok volebnej
a mandátovej komisie v znení: Pán Jozef Manca bol jednomyseľne zvolený za člena komisie na
ochranu verejného záujmu a finančnej komisie.
Uznesenie č. 11
OZ berie na vedomie zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a výrok predsedu
volebnej a mandátovej komisie pána Martina Horvátha:
Pán Jozef Manca bol jednomyseľne zvolený za člena komisie na ochranu verejného záujmu
a finančnej komisie
Hlasovanie:
za
8 (Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Suchán, Stehlík, Vašková)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
6. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
Na zasadnutí dňa 13.2.2018 boli prijaté uznesenia č. 1 až 9. Starostka obce vykonala kontrolu
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ. V závere skonštatovala, že prijaté uznesenia boli
splnené a uznesenia dlhodobého charakteru zostávajú v platnosti.
Uznesenie č. 12
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za
9 (Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
7. Schválenie nájomných zmlúv
Starostka informovala poslancov, že 19.3.2018 nám bola doručený návrh zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov č. 349 od Poľnohospodársko výrobno-obchodného družstva
Bíňovce. Predmetom zmluvy je nájom poľnohospodárskych pozemkov v celkovej výmere 0,8942 ha
vo vlastníctve Obce Trstín na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku. Cena
navrhovaného nájmu je 80,00 €/ha, čo predstavuje celkom 71,53 € ročne. V návrhu nájomnej
zmluvy je navrhovaná doba určitá do 31.12.2032 t.j. na 15 rokov. K predmetnému návrhu nájomnej
zmluvy poslanci mali pripomienky k dobe určitej na 15 rokov. Po rozprave navrhli uzatvoriť zmluvu
na 10 rokov.
Uznesenie č. 13
OZ schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy s Poľnohospodársko výrobno-obchodným
družstvom Bíňovce na dobu určitú 10 rokov s termínom do 31.12.2027 .
Hlasovanie:
za

7 (Hettešová, Kabarcová,Kurinec, Mahajová
Manca,Stehlík,Vašková)
Proti
1 Horváth
zdržal sa 1 Suchán
Uznesenie bolo schválené.
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8. Príprava výstavby kanalizácie v obci Trstín
Starostka informovala poslancov o rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.4.2018 so starostkami
obcí Trstín a Bíňovce s TPaI riaditeľkou TAVOS, a.s. a za účasti projektanta Ing. Hasičku. Na
tomto stretnutí požiadali pani riaditeľku o odbornú pomoc. Termín rokovania bol dohodnutý dňa
22.3.2018 na informačnom stretnutí starostiek obcí.
Predmetom rokovania bolo stanovenie ďalšieho postupu prípravy projektových prác a následnej
realizácie celoobecných kanalizácií a hlavného kanalizačného zberača, ktorý bude odvádzať
splaškové odpadové vody z obcí Trstín a Bíňovce do jestvujúcej kanalizácie obce Dolná Krupá
v súlade so schválenou Koncepciou TAVOS, a.s. - dobudovania kanalizačného systému regiónov
Trnava a Piešťany. V prvom rade treba zabezpečiť posúdenie realizovateľnosti a finančnej
náročnosti predmetnej stavby, ktoré preukáže technicko-ekonomická štúdia.
Uznesenie č. 14
OZ berie na vedomie informácie o rokovaniach a súhlasí s
uskutočniteľnosti stavby Odkanalizovanie obce Trstín.
Hlasovanie:

vypracovaním štúdie

za

9 (Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o vykonanej kontrole a výsledkoch z kontroly, ktorú
uskutočnila za odbodie od 1/2018 do 23.4.2018.
Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok
2018 :
Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017.
Inventarizácia bola vykonaná na základe Príkazu starostky zo dňa 4.12.2017, ktorý bol vzatý na
vedomie uznesením č. 79 zo dňa 12.12.2017 v súlade so zákonom o účtovníctve. Inventarizácia bola
vykonaná fyzickou inventúrou hmotného a nehmotného majetku, zásob a dokladovou inventúrou
ostatného majetku, pohľadávok a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Inventarizačný stav
súhlasil so stavom účtovným. Neboli zistené inventarizačné rozdiely. Inventarizácia majetku a
záväzkov k 31.12.2017 bola vykonaná v zmysle zákona č.431/2002 Z .z. o účtovníctve § 29, 30 .
Inventarizačné súpisy obsahovali všetky náležitosti stanovené v§30 odst.2.
Kontrola výberu výšky správnych poplatkov za rok 2017
Výber správnych poplatkov bol v súlade so zákonom 145/1995 Z.z. a sadzobníkom správnych p
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.
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 § 6 a zákona
211/2000 Z.z. Skontrolované boli prijaté faktúry od č. 0001 - 0109/2018
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.
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.
Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona v zmysle zákona NR SR č. 431/2002
o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, bola vykonaná 18.4.2018. Zostatok pokladničnej
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hotovosti vo výške 4 763,83 € súhlasil so zostatkom v pokladničnej knihe vo výške 4 763,83 €. Neboli
zistené rozdiely.

Uznesenie č. 15
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly
Hlasovanie:
za

9 (Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
10. Správa o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2017
Správu o vykonanej inventarizácie predniesla predsedníčka inventarizačnej komisie p. Dáša
Vašková. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola vykonaná na základe
príkazu starostky obce zo dňa 4.12.2017. Inventarizácia bola vykonaná v období od 15.12.2017 do
20.1.2018 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. 16
OZ berie na vedomie Správu o inventarizácii majetku a záväzkov Obce Trstín k 31.12.2017
Hlasovanie:
za

9 (Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
11. Rozpočtové opatrenia k 31.3.2018
Ekonómka obce informovala poslancov o vykonaných rozpočtových opatreniach. Celkové príjmy
sa navýšili oproti schválenému rozpočtu o 7.847,94 €. Z toho normatívne príjmy ZŠ z tejto sumy sú
7.085 €. Rozpočtované výdavky – úprava o 762,94 €.
Schválený rozpočet
Príjmy spolu
Výdavky
spolu

Rozpočet po zmenách Úprava o

1 046 681,36

1 054 529,30

7 847,94

406 919,20

407 682,14

762,94

Hospodárenie

639 762,16

646 847,16

7 085,00

ZŠ s MŠ

639 762,16

646 847,16

7 085,00

Uznesenie č. 17
OZ schvaľuje úpravy rozpočtu k 31.3.2018
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Hlasovanie:
za

9

(Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
12. Rôzne
a) Aktualizácia zoznamu uchádzačov o nájomný byt
Starostka obce informovala OZ o aktualizácii poradovníka z dôvodu predloženia novej žiadosti zo
dňa 29.03.2018 o zaradenie do zoznamu uchádzačov o nájomný byt – Peter Blažo a Erika
Kunetková..
Z dôvodu predloženia dokladov k aktualizácii už zaradených uchádzačov o nájomný byt – Stanislav
Borčák, nespĺňa podmienky zaradenia a musí byť vyradený zo zoznamu uchádzačov o nájomný byt.
Ďalší uchádzači zaradení v poradovníku, ktorí predložili aktuálne doklady spĺňajú podmienky zaradenia.

1. Milan Huňady, Fándlyho 12, Sereď
2. Henrieta Gajarská, Pečeňady 136
3. Gabriela Kostolanská, Trstín 715
výmena
4. Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava
5. Peter Blažo, Trstín 226
Erika Kunetková, Trstín 142
Uznesenie č. 18
OZ schvaľuje poradovník na nájomné byty nasledovne:
1. Milan Huňady, Fándlyho 12, Sereď
2. Henrieta Gajarská, Pečeňady 136
3. Gabriela Kostolanská, Trstín 715
výmena
4. Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava
5. Peter Blažo, Trstín 226
Erika Kunetková, Trstín 142

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

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

Hlasovanie:
za

9 (Horváth, Hettešová, Kabarcová,Kurinec,
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vaškov)

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
b) Schválenie žiadosti o opakované uzatvorenie nájomných zmlúv v BD 20 b.j.

Starostka obce predložila OZ žiadosti a podklady pre opakované uzatvorenie nájomných zmlúv
nájomníkov, ktorým nájom končí 30.06.2018 a 31.07.2018. Podmienky na opakované uzatvorenie
zmlúv od 01.07.2018 do 30.06.2021 spĺňajú:
6

a) Byt č. 4A2 Karol Zelenák a Silvia Maštalírová
b) Byt č. 1A2 Miroslava Glajchová a Ivan Glajch
c) Byt č. 1B1 Július Ponec
d) Byt č. 3B1 Ľuboš Indrišek
od 01.07.2018 do 30.06.2020 spĺňajú:
a) Byt č. 4A1 Peter Vaško a Gabriela Vašková
b) Byt č. 2B1 Bohumil Hulík a Jozefína Hulíková
od 01.08.2018 do 31.07.2020 spĺňajú:
a) Byt č. 2Al Eva Pinterová a Ján Pinter
So žiadateľmi, ktorí spĺňajú podmienky budú uzatvorené nové nájomné zmluvy. Nájomníci, ktorí k
dnešnému dňu nepredložili žiadosti a podklady budú prehodnotení dodatočne.
Uznesenie č. 19
OZ berie na vedomie predloženú informáciu o termínoch ukončenia nájomných zmlúv a
súhlasí s uzatvorením nových nájomných zmlúv s p. Karolom Zelenákom a Silviou
Maštalírovou, Miroslavou Glajchovou a Ivanom Glajchom, Júliusom Ponecom, Ľubošom
Indriškom, Petrom Vaškom a Gabrielou Vaškovou, Bohumilom Hulíkom a Jozefínou
Hulíkovou, Evou Pinterovou a Jánom Pinterom
Hlasovanie:
za

9 (Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
c) Žiadosť p.Ľubice Marcellovej s manželom
Dňa 23.4.2018 bola doručená od p. Ľubice Marcelovej s manželom žiadosť o prehodnotenie
rozhodnutia ohľadne odstraňovania bránok pri rekonštrukcii oplotenia školského dvora. Žiadateľka
uvádza, že prechod cez školský dvor z ich pozemku na pozemok jej svokry využívajú viac ako
osem rokov. Osadenie bránok povolil bývalý riaditeľ ZŠ s MŠ. Zrušenie bránok a zamedzenie
vstupu na školský pozemok by im spôsobilo komplikácie ako sa dostať na druhý pozemok. Majú
možnosť použiť verejné komunikácie. Areál školy je vyhradený pre žiakov a zamestnancov školy.
Poslanci sa dohodli, že vykonajú obhliadku za účelom zistenia stavu oplotenia, nakoľko tieto dve
bránky nie sú jediné. Pri rekonštrukcii oplotenia sa natiahne pletivo súvisle.
Uznesenie č. 20
Pri rekonštrukcii oplotenia v rámci zachovania bezpečnostných zásad a ochrany obecného
majetku obecné zastupiteľstvo trvá na odstránením bránok.
Hlasovanie:
za

6 (Horváth, Kabarcová, Kurinec, Mahajová
Manca, Stehlík,)
proti
0
zdržal sa 3 Suchán, Vašková, Hettešová
Uznesenie bolo schválené.
d) Informácia o príprave VZN
– o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby 7

– komunitnný plán sociálnych služieb obce
Obec pripravuje komunitný plán sociálnych služieb na r. 2018 – 2022. Dotazníkový prieskum
k tvorbe KP je prístupný na stránke obce a na obecnom úrade. Po vyhodnotení prieskumu bude
spracovaný dokument predložený na schválenie OZ. Cieľom KP je zlepšenie stavu sociálnych
služieb v obci a ich ďalší rozvoj zodpovedajúci potrebám občanov. Zo štatistiky zloženia
obyvateľstva obce vyplýva, že máme 158 občanov vo veku 60-70 rokov, 116 občanov vo veku 7080 rokov a 56 občanov vo veku 80-99 rokov.
Vzhľadom na aktuálnu požiadavku opatrovania odkázanej osoby je otvorená otázka výšky úhrady
za opatrovanie, ktorú upravuje VZN č. 39 z roku 2009. V súčasnosti je výška poplatku 2,50 €/ hod.
a náklady obce na 1 hod pri cene práce sú min. 4 € / hod. Schválenie nového VZN je na pláne na
najbližšom zasadnutí OZ. K výške úhrady za opatrovanie sa poslanci vyjadria operatívne.
Vzhľadom k platnému VZN a povinnosti obce zabezpečiť opatrovanie, predpokladané náklady na
najbližšie 3 mesiace kedy budeme poskytovať opatrovanie, budú vo výške cca 2.100 € a príjmy za
opatrovanie vo výške 1.260 €.
Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o príprave Komunitného plánu sociálnych
služieb a VZN o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované
sociálne služby.
Hlasovanie:
za
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(Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby súhlasí s úpravou
rozpočtu v položke príjmov v sume 1.260 € a vo výdavkoch v programe 13.1. Opatrovateľská
služba 2.100 €
Hlasovanie:
za

9

(Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
e) List od Územného združenia ČZS Břeclav
Starostka obce informovala o doručení listu od predsedu rady ÚS ČZS Břeclav JUDr. Pavla Rusa
o ponuke záštity nad oblastnou výstavou ovocia, zeleniny, kvetov a floristiky v dňoch 29.9. –
1.10.2018 v KD v Břeclavi, ktorej súčasťou bude i slávnostné stretnutie zástupcov českých,
slovenský a rakúskych záhradkárskych zväzov. Záštitu nad podujatím prevzali hejtman JMK
a starosta mesta Břeclav. Starostka informovala, že po zvážení záštitu prijala. Pri príležitosti 100.
výročia ČSR bude spoločné sadenie stromov – tradičných líp symbolu československej štátnosti.
Pozvané sú aj deti a školská mládež břeclavského a trnavského regiónu, ktoré sa zúčastnia
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výtvarnej, fotografickej a kvízovej súťaže. Je to príležitosť a česť pre našu obec sa týmto spôsobom
zviditeľniť a pokračovať tak v doterajšej spolupráci.
Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list od ÚS ČZS Břeclav a prijatie záštity starostky
obce nad ním organizovaným podujatím.
Hlasovanie:
za

9

(Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
f) Návrh na čerpanie rezervného fondu
Starostka obce predložila návrh na čerpanie RF na tieto investičné akcie:
- rekonštrukcia telocvične ZŠ – na základe žiadosti p. riaditeľky ZŠ s MŠ, ktorá má pripravenú
žiadosť na Min.školstva so spolufinancovaním obce vo výške 10 % z dotácie
- nákup novej kosačky pre potreby kosenia verejných priestranstiev obce - existujúca kosačka bola
zakúpená v roku 2008 a túto bude využívať pre svoje potreby TJ
- vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie vychádzajúc zo štúdie prístavby školskej
jedálne k budove ZŠ
- odstránenie havarijného stavu na budove bytového domu 20 b.j., ktoré spočíva v nevyhnutnej
oprave podhľadov, vikierov, prasklín vo fasáde, oplechovania a pod. spojenej so zateplením
a novou fasádou
- oprava povrchu asfaltových plôch na cintoríne v Hájičku
- opravy odtokových rigolov a povrchu cesty v Rasochove
- zateplenie a nová fasáda kultúrneho domu
Po prerokovaní tohto bodu poslanci prijali nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti o Dotáciu na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične ZŠ
a spolufinancovaním kapitálových výdavkov – z RF vo výške 10 % z objemu poskytnutého
ministerstvom .
Hlasovanie:
za

9

(Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nákupom kosačky pre účely kosenia verejných priestranstiev
čerpanie kapitálových výdavkov z RF.
Hlasovanie:
9

za

9

(Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie
vychádzajúc zo štúdie prístavby školskej jedálne k budove ZŠ – čerpanie kapitálových
výdavkov z RF.
Hlasovanie:
za

9

(Horváth, Hettešová, Kabarcová, Kurinec
Mahajová, Manca,Suchán,Stehlík,Vašková)

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
11. Záver
Na záver starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončila o 21:30 hod.
Zapísala: Mária Sekerová
Trstín
24.04.2018
Overovatelia: p. Anastázia Kabarcová
p. Karol Stehlík

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

Marta Genčúrová
starostka obce
v.r.
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