Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstíne konaného dňa 23. júna 2020
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trstíne
Počet poslancov:
Starosta obce:
Počet prítomných poslancov:

9
Peter Hlávek
8 podľa prezenčnej listiny
p. Miroslav Taranda sa zasadnutia zúčastnil od 18:40 hod.
od bodu 8

Ospravedlnení:

Martin Horváth

Prítomní:

Sekerová Mária – zapisovateľka
Trúchla Božena - kontrolórka

Hostia:
Mgr. Zuzana Vitteková – riaditeľka ZŠ s MŠ Trstín
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 88,89 %, teda nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásil
rokovanie za uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení:

p. Edita Mahajová
p. Pavol Kudláč

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
3. Správa o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2019
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2019
5. Záverečný účet obce Trstín a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 – schválenie
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na obdobie II. polrok 2020
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v r. 2020
8. Schválenie všeobecne záväzných nariadení obce Trstín:
- VZN č. 81/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ s MŠ Trstín zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trstín
- VZN č. 82/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na
režijné náklady a podmienkach úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Trstín
- VZN č. 83/2020 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na
činnosť školského klubu detí
- VZN č. 84/2020 o chytaní rýb na obecnom rybníku Jarky
9. Rozpočtové opatrenia, úpravy rozpočtu k 30.6.2020
10. Opakované uzatvorenia nájomných zmlúv v bytovom dome 20 b.j
11. MAS – žiadosť o dotáciu
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12. Schválenie čerpania rezervného fondu
13. Ustanovenie kronikára Obce Trstín
14. Odkúpenie pozemku – žiadosť p. Benka
15. Rôzne
16. Záver
K uvedenému programu neboli žiadne pripomienky a starosta obce dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
7 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
za

Program bol jednomyseľne schválený.
2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
Na zasadnutí dňa 7.4.2019 boli prijaté uznesenia č. 13 až 28. 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. 29
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za
7 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
3. Správa o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2019
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 9.12.2019, ktorý bol vzatý na vedomie Uznesením č. 109 zo dňa
10.12.2019 v súlade so zákonom o účtovníctve.
Účtovná jednotka zaúčtovala všetky účtovné doklady, ktoré vecne a časovo súviseli
s účtovným obdobím. Inventarizované boli stavy všetkých syntetických účtov, ktoré zaznamenali
zostatok vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01.
Inventarizácia bola vykonaná v období od 15.12.2019 do 20.1.2020.
. 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. 30
OZ berie na vedomie Správu o inventarizácii majetku a záväzkov Obce Trstín k 31.12.2019
Hlasovanie:
za
7 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
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zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu za rok 2019
Hlavná kontrolórka pani Božena Trúchla predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce
Trstín za rok 2019. Návrh záverečného účtu Obce Trstín za rok 2019 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu Obce Trstín za rok 2019 bol v zmysle § 9 ods. 2
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní spôsobom
obvyklým v obci. Obec Trstín v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, splnilo povinnosť dať
si overiť účtovnú závierku za rok 2019 a hospodárenie obce za rok 2019. Na základe všetkých vyššie
uvedených skutočností a odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Trstín za rok 2019 výrokom celoročné hospodárenie schváľuje bez výhrad.
Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019
2. že Obec Trstín v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, § 16, odst. 3, dala Individuálnu a Konsolidovanú účtovnú závierku overiť
audítorom. Správa nezávislého audítora o overení Individuálnej a konsolidovanej účtovnej
závierky zostavenej k 31. 12. 2019 bude po vypracovaní audítorom predložená Obecnému
zastupiteľstvu
Hlasovanie:
za
7 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
5. Záverečný účet obce Trstín a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 – schválenie
Starosta informoval poslancov OZ, že návrh záverečného účtu bol riadne zverejnený a neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Záverečný účet obce Trstín za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Výsledok hospodárenia – prebytok,
zistený podľa§ 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy vo výške 164.632,28 €. Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 584/2004
Z.z. sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR v sume 29.798,17 €,
ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zostatkom fondu opráv vo výške
5.968,90 € . Upravený zostatok prebytku rozpočtu navrhujeme použiť na:
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- tvorbu RF v sume 128.865,21 €
Zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu. vo výške 12.498,49 €
Celková tvorba RF je vo výške 141.363,70 €
Hlasovanie:
za
7 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na obdobie II. polrok 2020
Kontrolórka obce pani Božena Trúchla predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na II. polrok 2020. Návrh bol riadne zverejnený a neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 33
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie II. polrok 2020 a
poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu na II. polrok 2020.
Hlasovanie:
za
7 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v r. 2020
Hlavná kontrolórka informovala poslancov o vykonanej kontrole v období od 1.1.do 22.6.2020.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 34
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Hlasovanie:
za
7 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
8. Schválenie všeobecne záväzných nariadení obce Trstín:
- VZN č. 81/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ s MŠ Trstín zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trstín
- VZN č. 82/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na
režijné náklady a podmienkach úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Trstín
- VZN č. 83/2020 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na
činnosť školského klubu detí
- VZN č. 84/2020 o chytaní rýb na obecnom rybníku Jarky
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Od 18:40 hod. sa zasadnutia OZ zúčastňuje aj p. Taranda Miroslav.
Poslancov OZ informovala k problematike návrhov VZN č. 81 – 83 p. riaditeľka ZŠ s MŠ
Trstín Mgr. Zuzana Vitteková. Vzhľadom k situácii – mimoriadne prerušenie školského
vyučovania v školách a prevádzkach školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania na
základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa
§ 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhla doplniť do VZN č. 83 - o
výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školského klubu
detí v čl. 3 bod 4 a taktiež doplniť uznesenie na odpustenie poplatkov počas obdobia, kedy
boli MŠ a ŠKD v ZŠ zatvorené.
Uznesenie č. 35
OZ schvaľuje VZN č. 81/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Trstín zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trstín
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 36
OZ schvaľuje VZN č. 82/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške
príspevku
na režijné náklady a podmienkach úhrady v školských jedálňach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trstín
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 37
OZ schvaľuje VZN č. 83/2020 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole a na činnosť školského klubu detí
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 38
OZ súhlasí s odpustením príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ
a čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD v súvislosti s COVID-19 - vychádza sa
z rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150
ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o mimoriadnom prerušení školského
vyučovanie v školách a prevádzkach školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania
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Hlasovanie:
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
za

Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 39
OZ schvaľuje VZN č. 84/2020 o chytaní rýb na obecnom rybníku Jarky
Hlasovanie:
7 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy)
proti
1 Suchán
zdržal sa 0
za

Uznesenie bolo schválené.
9. Rozpočtové opatrenia, úpravy rozpočtu k 30.6.2020
Starosta obce informoval, že na zasadnutí finančnej komisie boli prerokované rozpočtové opatrenia
k 30.6.2020 v pôsobnosti starostu obce. Rozpočtové opatrenia sa týkajú presunu medzi jednotlivými
položkami programov. Navýšenie bežných príjmov – dotácie na spoločný stavebný a sociálny úrad,
dotácie na prenesený výkon pre ZŠ s MŠ – normatívne finančné prostriedky na sumu 547.379,00 € .
Celkové financovanie ZŠ s MŠ sa navýši o 27.379 €. Dotácia na sčítanie domov a bytov t.j 3.504 €
a zároveň navýšenie výdavkov o túto sumu, ktorá bude použitá na sčítanie domov a bytov.
Uznesenie č. 40
OZ schvaľuje úpravy rozpočtu k 30.6.2020 a vykonané rozpočtové opatrenia kompetencii
starostu.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
10. Opakované uzatvorenia nájomných zmlúv v bytovom dome 20 b.j
Starosta obce predložil OZ žiadosti a podklady pre opakované uzatvorenie nájomných zmlúv
nájomníkov, ktorým nájom končí 30.06.2020, 31.07.2020, 31.8 2020, 30.9.2020, a 31.10.2020.
Podmienky na opakované uzatvorenie zmlúv od
01.07.2020 do 30.06.2023 spĺňajú:
a) Byt č. 4A1 Peter Vaško a Gabriela Vašková
b) Byt č. 2B1 Bohumil Hulík a Jozefína Hulíková
c) Byt č. 3B3 Alena Plevková
od 01.08.2020 do 31.07.2023 spĺňajú:
a) Byt č 2Al Eva Pinterová a Ján Pinter
b) Byt č. 2B2 Vajsáblová Mariana
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c) Byt č. 2B3 Matej Varga
od 01.09.2020 do 31.08.2023 spĺňajú:
a) Byt č. 1A1 Petrovičová Viera
b) Byt č. 2A2 Jarošová Lýdia a Ľuboš Jaroš
od 01.10.2020 do 30.09.2023 spĺňa:
a) Byt č. 4B2 Danišová Andrea
od 01.11.2020 do 31.10.2023 spĺňa:
a) Byt č. 1B3 Elena Danišová
So žiadateľmi, ktorí spĺňajú podmienky budú v zmysle zákona č 443/2010 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov uzatvorené nové nájomné
zmluvy.
Uznesenie č. 41
OZ berie na vedomie predloženú informáciu o termínoch ukončenia nájomných zmlúv a
súhlasí s uzatvorením nových nájomných zmlúv s p. Petrom Vaškom a Gabrielou Vaškovou,
Bohumilom Hulíkom a Jozefínou Hulíkovou, Alenou Plevkovou, Evou Pinterovou a Jánom
Pinterom, Marianou Vajsáblovou, Matejom Vargom, Vierou Petrovičovou, Lýdiou Jarošovou
a Ľubošom Jarošom, Andreou Danišovou a Elenou Danišovou.
Hlasovanie:
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
za

Uznesenie bolo schválené.
11. MAS – žiadosť o dotáciu
Starosta informoval poslancov o podaní žiadosti na dotáciu z MAS – Malokarpatské partnerstvo.
Bola zverejnená výzva
IROP-CLLD-Q390-512-001 Aktivita B1 Investície do cyklistických trás
a súvisiacej infraštruktúry. Podali sme žiadosť na Cykloturistickú trasu Pálffyho štreka: Smolenická
vlaková stanica - Trstín - Hájiček - Prekážka v dĺžke asi 7 km.
Obec Trstín v marci 2020 v svojom katastri (na obecných pozemkoch) svojpomocne vyčistila od
náletových drevín celú časť telesa železničky, ktorá začína na Smolenickej vlakovej stanici a končí
na opačnej strane chotára na samote Prekážka v celkovej dĺžke asi 7 km.. Z dôvodu spropagovania a
spríjemneniu pohybu návštevníkom tohto cykloturistického chodníka plánujeme uvedený úsek
„Pálffyho štreky“ osadiť mobiliárom a informačnými tabuľami
Rozpočet projektu 17.945,- €, požadovaná dotácia 17.048,-€ spoluúčasť obce vo výške 5 % t.j.
897,- €
Uznesenie č. 42
OZ berie na vedomie podanie žiadosti na dotáciu z MAS – Malokarpatské partnerstvo
a schvaľuje financovanie z vlastných zdrojov v požadovanej výške t.j. 897 €, ktoré budú
pokryté navýšenými príjmami za uloženie odpadu z Alasu.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
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12. Schválenie čerpania rezervného fondu
Starosta informoval poslancov o čerpaní rezervného fondu vo výške – zostatku k 31.12.2019
v sume 556.746,27 € na plánované investičné akcie.
Uznesenie č. 43
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške – zostatku k 31.12.2019 v sume
556.746,27 € na plánované investičné akcie.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
13. Ustanovenie kronikára Obce Trstín
V súvislosti s ustanovením Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zo 6.9.1990, podľa § 4
ods. 3 písm. s) – každá obec v SR vedie v štátnom jazyku obecnú kroniku, bola navrhnutá za
obecného kronikára obyvateľka obce Trstín p. Adriana Harnúšková, ktorá s návrhom súhlasila.
Funkcie obecného kronikára sa môže ujať 1. júla 2020.
Uznesenie č. 44
OZ schvaľuje úradnú osobu kronikára Obce Trstín a ustanovuje za obecného kronikára p.
Adrianu Harnúškovú od 1. 07. 2020.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
14. Odkúpenie pozemku – žiadosť p. Benka
Dňa 30.4.2020 nám bola doručená žiadosť od p. Benku na odkúpenie pozemku p.č. 3338 reg. „C“
13659 m2 ako ostatná plocha. Plochu plánuje využívať na výsadbu ovocného sadu, chov zvierat
a záhradu.
Uznesenie č. 45
OZ nesúhlasí s predajom ani prenájmom obecného pozemku evidovaného na LV 1400 p. č.
3338 nachádzajúca sa v k.ú. Trstín, obec Trstín vo výmere 13.659 m2.
za

Hlasovanie:
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
8

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
15. Rôzne
a) Zriadenie vecného bremena pre ZSDis
V súvislosti so zmenou umiestnenia transformačnej stanice v obci Trstín zriadenie vecného bremena
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava pre potreby umiestnenia elektrických
zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby TA Trstín, IBV za PD- 6 RD,
VNK, TS, NNK, na pozemku v kat. území Trstín, obec Trstín, okres Trnava - parc. KN „C“ č.:
1250/5, druh Orná pôda o výmere 24 m2, evidované na LV č. 1400 .
Uznesenie č. 46
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena bezodplatne v prospech Západoslovenskej
distribučnej a.s. Bratislava k pozemku - parc. KN „C“ č.: 1250/5, kat. územie Trstín, obec
Trstín, okres Trnava, druh orná pôda o výmere 24 m2, evidované na LV č. 1400, na
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
b) Aktualizácia zoznamu uchádzačov o nájomné byty
Poslancom OZ bola predložená žiadosť o výmenu bytu, zo dňa 19.05.2020, od Mateja Vargu,
nájomníka v BD 20 b.j., ktorý spĺňa podmienky na zaradenie. Žiada o výmenu 2-izbového bytu za 3izbový.
1. Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava
1 – 2 izbový
2. Jana Hermanová, Trstín 29
2 - 3 izbový
3. Antónia Kremeňová, Dolné Orešany 134
1 – 2 izbový
4. Danka Malíčková, Hlboké 152
1 - 2 izbový
5. Oľga Boďová, Zelenečská 2701/63, Trnava
2-izbový
6. Anna Lamačová, Trstín 254
3-izbový
7. Jozef Motúz, Röntgenova 20, Bratislava
2-izbový
8. Lucia Sokolovičová, Trstín 142
1, 2, 3-izbový
9. Matej Varga, Trstín 573
výmena
2-izový za 3-izbový
Uznesenie č. 47
OZ schvaľuje poradovník na nájomné byty nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava
Jana Hermanová, Trstín 29
Antónia Kremeňová, Dolné Orešany 134
Danka Malíčková, Hlboké 152
Oľga Boďová, Zelenečská 2701/63, Trnava
Anna Lamačová, Trstín 254

1 – 2 izbový
2 - 3 izbový
1 – 2 izbový
1 - 2 izbový
2-izbový
3-izbový
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7. Jozef Motúz, Röntgenova 20, Bratislava
2-izbový
8. Lucia Sokolovičová, Trstín 142
1, 2, 3-izbový
9. Matej Varga, Trstín 573
výmena
2-izový za 3-izbový
10.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
c) žiadosť p. Benedikovičová – výstavba jazierka
Starosta informoval poslancov o doručení žiadosti od p. Benedikovičovej na výstabu jazierka, ktoré
chce umiestniť na obecnom pozemku. Ide o pozemok nachádzajúci sa pred bytovkou p.č. 67/20.
Uznesenie č. 48
OZ nesúhlasí s výstavbou jazierka na obecnom pozemku p.č. 67/20, zapísaného na LV č. 1400
z dôvodu bezpečnosti voľného pohybu osôb.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
d) p. Marek Vojtík – odkúpenie pozemku
Dňa 10.3.2020 na zasadnutí OZ – uznesenie 5/2020 - OZ poveruje starostu obce, aby zistil, či sa na
uvedených pozemkoch nachádzajú nejaké inžinierske siete.
Na základe žiadosti p. Mareka Vojtíka, bytom Trstín 237 o odkúpenie obecného pozemku a po
následnej konzultácii stavebnej komisie priamo na mieste, aby sa predišlo zúženiu miestnej
komunikácie, bola dohodnutá s p. Vojtíkom zámena pozemkov tak, že p. Vojtík vyrieši prekládku
svojej plynovej a elektrickej prípojky na už vlastný pozemok a zároveň miestna komunikácia pred
pozemkom p. Vojtíka sa rozšíri, čo je dôležité pre lepší prístup k nehnuteľnostiam v danej lokalite.
Obec Trstín zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu, p. Marek Vojtík zabezpečí prekládku
plynovej a elektrickej prípojky a podanie návrhu na vklad – zámena a kúpa pozemkov do KN na
vlastné náklady.
Uznesenie č. 49
OZ súhlasí so zverejnením zámeru na zámenu pozemkov a predaj pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, odst. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
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e) Informácia o skončení TJ Sokol Trstín
Starosta informoval, že TJ Sokol ukončil svoju činnosť. Vzhľadom k tomu, že budova bude
nevyužitá, chce osloviť p. učiteľku telesnej výchovy na ZŠ s MŠ Mgr. Šarabokovú s návrhom na
trénovanie detí.
Uznesenie č. 50
OZ súhlasí s reštartom futbalového oddielu a oslovením Mgr. Šarabokovej ako trénerky detí.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
f) Informácia p. riaditeľky Mgr. Vittekovej
Pani riaditeľka informovala poslancov o ukončení opravy elektrických rozvodov, na ktoré sme
dostali dotáciu na bežné výdavky od OU odbor školstva vo výške 17 tis. Eur. Ďalej informovala
o kontrole z RUVZ. Bola vykonaná kontrola priestorov a následne bola vyhotovená Zápisnica
z výkonu štátneho dozoru. Kontrola bola následná – predtým bola kontrola v r. 2011. Doteraz nie je
Prevádzkový poriadok školy a priestore nie sú uvedené do prevádzky.
RUVZ požaduje:
- vybaviť kmeňové triedy umývadlom s prívodom studenej pitnej vody
- v zariadenia na osobnú hygienu zabezpečiť dostatočný počet umývadiel
- v chlapčenskom WC vymaľovať
- oprava poškodenej steny v šatni pri telocvični
- zabezpečiť ľahko čistiaci náter radiátorov v triedach
Časť kuchyne:
- zabezpečiť odsávanie
- vymaľovanie v jedálni
- zabezpečiť ľahko čistiteľný obklad stien v celej kuchyni
- vo WC tiež ľahko čistiteľný obklad stien
- zabezpečiť v kuchyni-varni opravu poškodených náterov vodovodných rozvodov, radiátorov
a regálu
- zabezpečiť odstránenie poškodenej zárubne v šatni pre zamestnancov,
- zabezpečiť opravu prahu v šatni pre zamestnancov.
Termín na odstránenie 9/2020. RUVZ žiada zriaďovateľa o vyjadrenie a stanovenie TE a spôsob
odstránenia nedostatkov.
Uznesenie č. 51
OZ berie na vedomie predloženú informáciu a poveruje pani Mgr. Vittekovú – riaditeľku ZŠ
s MŠ, aby vypracovala návrh na odstránenie nedostatkov a po prerokovaní so zriaďovateľom
zaslala stanovisko na RUVZ Trnava.
Hlasovanie:
za
8 (Vašková, Kurinec, Mahajová, Kudláč
Kurincová, Taranda, Ormandy, Suchán)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
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16. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 21:45 hod.
Zapísala: Sekerová Mária
Trstín

23.6.2020

Overovatelia:

p. Edita Mahajová

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

p. Pavol Kudláč

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

Peter Hlávek
starosta obce v.r.
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