Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstíne konaného dňa 12. februára 2019
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trstíne
Počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:

9
Peter Hlávek
8 podľa prezenčnej listiny
Od bodu 5 – 18:20 hod . sa rokovania zúčastnil aj p. Taranda

Ospravedlnení:
Prítomní:

Božena Trúchla – hlavný kontrolór obce
Mária Sekerová - zapisovateľka

Hostia:
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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. Veronika Kurincová
p. Jozef Ormandy

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
3. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení SOcÚ zo dňa 31.12.2018
4. Zámena pozemkov Martin Domaracký a Obec Trstín – doplnenie uznesenia
5. Uzatvorenie nájomnej zmluvy – nájomný byt č. 3A2
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
K uvedenému programu neboli žiadne pripomienky a starosta obce dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Program bol jednomyseľne schválený.
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2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
Na zasadnutí dňa 13.12.2018 boli prijaté uznesenia č. 30 až 40. 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. 41
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
3. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení SOcÚ zo dňa 31.12.2018
Z dôvodu výpovede účasti obce Jaslovské Bohunice na Zmluve o zriadení spoločného obecného
úradu zo dňa 31.12.2018, dňa 8.1.2019 zasadala Rada starostov SOcÚ, ktorá predložila Návrh Rady
starostov:
Do konca februára 2019 schváliť v obecných zastupiteľstvách zmluvných strán Dodatok č.1 k
Zmluve o zriadení SOcÚ zo dňa 31.12.2018 a do konca marca 2019 podpísať Dodatok č.1, na
Spoločnom obecnom úrade .
Uznesenie č. 42
OZ schvaľuje dodatok k zmluve o zriadení SOU v znení podľa prílohy.
Hlasovanie:
8 (Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0

za

Uznesenie bolo schválené.

4. Zámena pozemkov Martin Domaracký a Obec Trstín – doplnenie uznesenia
V pôvodnom uznesení treba zmeniť text „registra E KN“ na text „registra C KN“.
Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tom, že v pôvodnom uznesení č. 42 zo dňa 31.7.2018 sa
mení text „registra E KN“ na text „registra C KN“.
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
2

5. Uzatvorenie nájomnej zmluvy – nájomný byt č. 3A2
Starosta informoval poslancov, že nájomcovia nájomného bytu 3A2 v 20 b.j s.č. 573 Ľuboš
a Ľubomíra Belicoví si dňa 27.12.2018 podali žiadosť o ukončenie nájmu k 31.01.2019. V zmysle
poradovníka bola vyzvaná p. Kostolanská, ktorá má žiadosť o výmenu. Výmenu odmietla. V zmysle
poradovníka bol vyzvaný p. Huňady, ktorý telefonicky informoval, že nemá o byt záujem, ale chce,
aby jeho žiadosť bola zaradená v poradovníku aj naďalej. Ďalšími uchádzačmi o 3-izbový byt boli
Peter Blažo a Erika Kunetková, s ktorými bola uzatvorená nájomná zmluva od 01.02.2019 do
31.01.2022.
Uznesenie č. 44
OZ berie na vedomie, že na uvoľnený nájomný byt č. 3A2 v 20 b.j. s.č. 573 je od 01.02.2019 do
31.01.2022 uzatvorená nájomná zmluva s p. Petrom Blažom a p. Erikou Kunetkovou.
Hlasovanie:
9 (Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,Kudláč
Kurincová, Taranda,Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0

za

Uznesenie bolo schválené.
Aktualizácia poradovníka záujemcov o nájomné byty
Z dôvodu pridelenia bytu bude poradovník aktualizovaný nasledovne:
Aktualizovaný poradovník:
1. Milan Huňady, Fándlyho 12, Sereď
2. Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava
3. Jana Hermanová, Trstín 29
4. Antónia Kremeňová, Dolné Orešany 134

3 izbový
1 – 2 izbový
2 - 3 izbový
1 – 2 izbový

Uznesenie č.45
OZ schvaľuje poradovník na nájomné byty nasledovne:
Aktualizovaný poradovník:
1. Milan Huňady, Fándlyho 12, Sereď
2. Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava
3. Jana Hermanová, Trstín 29
4. Antónia Kremeňová, Dolné Orešany 134

3 izbový
1 – 2 izbový
2 - 3 izbový
1 – 2 izbový

Hlasovanie:
za
9 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Horváth,Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
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6. Rôzne
a) starosta informoval poslancov, že občianka našej obce sa dožíva 100 rokov a pri tejto
príležitosti navrhol, aby členovia sociálnej komisie navštívili a zablahoželali našej občianke
k tomuto významnému životnému jubileu
b) starosta informoval poslancov o stravovaní v ZŠ – obedy zadarmo, do konca týždňa nám
majú predložiť cenové ponuky na prístavbu jedálne – kontajnery
- taktiež nám majú predložiť návrh na vybavenie kuchyne
- starosta sa zúčastnil rady škole, na ktorú boli pozvaní aj starostovia jednotlivých obcí,
ktorých deti chodia do našej ZŠ
- starosta oboznámil prítomných so situáciou a starostovia obcí nemajú záujem o ďalšie
financovanie a riešenie uvedeného problému so stravovaním v ZŠ
- starosta ich tiež informoval, že sa môže zmeniť školský obvod
- poslanci navrhli, aby starosta informoval poslancov jednotlivých obcí na ich zasadnutí OZ
c) obecná zabíjačka – naplánovaná na 2. marca
- uvedenú akciu zastrešuje p. Kurincová Veronika, ktorá informovala poslancov o zabezpečení
uvedenej akcie
d) rokovania OZ sa zúčasnil aj p. Suchán Tomáš, ktorý chcel riešiť rekonštrukciu HZ,
- na rekonštrukciu sme v roku 2018 dostali dotáciu 30.000 €, v roku 2018 bola urobená
pilotáž – zabezpečenie statiky a v tomto roku sa bude pokračovať vo vyspravovaní
vnútorných častí a maľovka
e) zmena územného plánu
- starosta informoval poslancov o zmenách, ktoré sa na podnet obce už spracovávajú – ide
o priemyselnú zónu pri Ingsteele, navrhol, aby v tej časti boli aj pozemky na bytovú výstavbu
- umiestnenie zberného dvora v areáli PPD Trstín – uviesť ako verejnoprospešnú stavbu a tiež
plochu na parkovisko v smere na Naháč
Uznesenie č.46
OZ poveruje starostu obce zabezpečiť vypracovanie novej zmeny Územného plánu obce
Trstín - pozemok v areáli PPD smerom na Naháč – Hájiček vyčleniť ako parkovisko
osobných motorových vozidiel pre cintorín v Hájičku a pozemok pri družstve vyčleniť na
zberný dvor, parkovisko motorových vozidiel pre kultúrny dom a multifunkčný športovokultúrny areál.
Hlasovanie:
9 (Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0

za

Uznesenie bolo schválené.
7. Diskusia
Nikto z poslancov k tomuto bodu nemal námety.
8. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 20:15 hod.
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Zapísala: Mária Sekerová
Trstín
12.02.2019

Overovatelia:

p. Veronika Kurincová

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

p. Jozef Ormandy

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

Peter Hlávek
starosta obce v.r.
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