Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstíne konaného dňa 10. decembra 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

Ospravedlnení:

Peter Suchán

Prítomní:

Božena Trúchla – hlavný kontrolór obce
Mária Sekerová – zapisovateľka
Katarína Indrišková, Mária Ďurišová

Hostia:

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

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. Martin Horváth
p. Pavol Kurinec

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
3. Schválenie všeobecne záväzných nariadení obce Trstín:
- VZN č. 77/2019 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. 78/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl
a žiaka školských zariadení na území obce Trstín pre rok 2020
- VZN č. 79/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
6. Schválenie Programového rozpočtu na roky 2020 – 2022
7. Dofinancovanie ZŠ s MŠ
8. Rozpočtové opatrenia k 31.12.2019
9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 - schválenie
10. Schválenie inventarizačnej komisie
11. Aktualizácia poradovníka záujemcov o nájomné byty
12. Nájomná zmluva – prenájom nebytových priestorov v Sokolovni p. Škrabák
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13. Žiadosť p. Hulík – predĺženie nájomnej zmluvy do r. 2024
14. Schválenie zmien územného plánu
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
18. Záver
K uvedenému programu neboli žiadne pripomienky a starosta obce dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda, Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Program bol jednomyseľne schválený.
2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
Na zasadnutí dňa 24.9.2019 boli prijaté uznesenia č. 78 až 97 Starosta obce vykonal kontrolu plnenia
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Tlač kalendárov v tomto roku sa neuskutoční. V závere konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené
a uznesenia dlhodobého charakteru zostávajú v platnosti.
Uznesenie č. 98
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
3. Schválenie všeobecne záväzných nariadení obce Trstín:
a) VZN č. 77/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné
náklady a podmienkach úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trstín.
Uznesenie č. 99
OZ schvaľuje VZN č. 77/2019 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, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
b) VZN č. 78/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka
školských zariadení na území obce Trstín pre rok 2020. Ročná dotácia je vo výške 306 000 €,
mesačná čiastka , ktorá bude uhrádzaná na účet ZŠ s MŠ v Trstíne bude vo výške 25.500 €. Návrh
VZN bol podrobne rozobraný na finančnej komisii. Po prerokovaní finančná komisia doporučuje OZ
predložené VZN schváliť.
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Uznesenie č. 100
OZ schvaľuje VZN č. 78/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce Trstín pre rok 2020
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
c/ VZN č. 79/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
V návrhu, ktorý bol zverejnený poplatok za KO vo výške 0,0685 €/osoba/deň čo je 25 €/osoba/rok.
a množstvový zber pre právnické osoby a FO podnikateľov vo výške 0,0220 €/ liter. Poplatok sa
zvyšuje, nakoľko sadzba zákonného poplatku pri zachovanej úrovni triedenia sa v zmysle
nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. na rok 2020 zvyšuje a taktiež spoločnosť FCC Trnava a.s.
avizovala zvýšený poplatok za zneškodňovanie komunálnych odpadov od 01.01.2020. Starosta
informoval poslancov o veľkokapacitnom zbere v tomto roku. Ak chceme pokračovať a tento zber
zachovať treba zvýšiť poplatok za zber odpadu na 0,0740 €/osobu/deň čo je 27 €/osoba/rok a sadzbu
za množstvový zber na 0,0238 €/ liter. Poslanci po diskusii tento návrh podporili.
Uznesenie č. 101
OZ schvaľuje VZN č. 79/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s vykonanou kontrolou za obdobie od 25.9. – do
9.12.2019, ktorá bola v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce na základe VZN 68/2017. Pri
schvaľovaní rozpočtu na rok 2019 bola schválená dotácia pre Rímskokatolícku cirkev farnosť
Trstín, vo výške 4500,00 € na opravu fasády a odvlhčenie kostola. Dotácia bola čerpaná vo výške
4500,00 € v súlade s VZN č. 68/2017 a uzatvorenou zmluvou č. 1/2019. Administratívna finančná
kontrola – poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – v Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Trstín, bola
vykonaná zamestnancami obce podľa zákona č. 357/2015 Z.z. a zásad o finančnej kontrole. Pri
kontrole neboli zistené nedostatky.
Kontrola účelu použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so
sídlom na území Obce Trstín. Skontrolované bolo čerpanie mzdových nákladov, odvodov, prijaté fa,
nákup z pokladne a bankové výpisy za 7 – 10/2019. Pri kontrole neboli zistené nedostatky.
Ďalšia činnosť:
- predloženie správy o kontrolnej činnosti v r. 2019
- spolupráca pri vypracovaní Smernice o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a VZN č. 78/2019
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Uznesenie č. 102
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti a výsledkoch
kontroly.
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
Odborné stanovisko predkladá hlavná kontrolórka v súlade s ods. 1 písm. c) § 18f zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k návrhu viacročného rozpočtu obce
na roky 2021 – 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
Návrh rozpočtu bol podľa ods. 2 § 9 zákona o obecnom zriadení zverejnený dňa 23.11.2019 na
webovej stránke obce.
Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:
bežný rozpočet – obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky
kapitálový rozpočet - obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
finančné operácie
Predložený návrh programového rozpočtu Obce Trstín na rok 2020 je navrhnutý ako prebytkový .
Výdavková časť rozpočtu
Navrhnuté čerpanie rozpočtových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie možno hodnotiť ako
primerané k celkovému očakávanému vývoju príjmov navrhovaného rozpočtu. Predložený
navrhovaný rozpočet je vo svojej výdavkovej časti rozpracovaný aj ako programový rozpočet obce
a to do 14 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy zahŕňajúce zámery a ciele. Každý
program obsahuje aj merateľné ukazovatele.
Rozpočet na ďalšie roky 2020 a 2021 má v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona NR SR 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
informatívny charakter.
Záver – zhrnutie
Návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu obce na rok 2020 je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č.
564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
a ostatné súvisiace právne normy.
Po zohľadnení týchto skutočností hlavná kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh rozpočtu na rok 2020 v členení:
Bežné príjmy obce vo výške
Kapitálové príjmy
Príjmové FO

1 423 795,00

0,00
0,00
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Príjmy ZŠsMŠ
Príjmy spolu
Bežné výdavky obce vo výške
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky ZŠsMŠ
Výdavky spolu
Prebytok

61 840,00
1 485 635,00
510 498,00
8 000,00
16 600,00
929 840,00
1 464 938,00
20 697,00

Schváliť a návrh rozpočtu na roky 2022 - 2022 v predloženom členení zobrať na vedomie .
Uznesenie č. 103
OZ berie na vedomie stanovisko - správu hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok
2020 a roky 2021 - 2022.
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
6. Schválenie programového rozpočtu na roky 2020-2022
Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:
bežný rozpočet – obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky
kapitálový rozpočet - obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
finančné operácie
Predložený návrh programového rozpočtu Obce Trstín na rok 2020 je navrhnutý ako prebytkový t. j.
s prebytkom 20 697,00 €
Po prehodnotení a stanovení nových sadzieb za zber KO a sadzby dane z nehnuteľností sa
predkladaný návrh rozpočtu upraví v bežných príjmoch a tiež aj bežných výdavkoch. Keďže
predpokladané čerpanie dotácie na hasičskú zbrojnicu sa v tomto roku nevyčerpá tiež sa upravia
príjmové FO a kapitálové výdavky vo výške nespotrebovanej dotácie z roku 2018.
Príjmová časť rozpočtu:
Príjmovú časť rozpočtu tvoria predpokladané príjmy, ktoré možno očakávať v roku 2020. Podielové
dane – predpoklad príjmu je založený na Odhade založenom na Výbore pre daňové prognózy
2019/09 z Ministerstva financií. Príjem z dane z nehnuteľností, miestne poplatky, správne poplatky
sú navrhnuté v súlade s predpismi VZN 79/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstín. V príjmovej časti je
zapracovaný príjem za KO a drobné stavebné odpady v súlade s novým schváleným VZN č. 79/2019
o odpadoch, ktoré sa upravilo na 0,0740 €/osobu/deň čo je 27 €/osoba/rok a množstvový zber pre
právnické osoby a podnikateľov vo výške 0,0238 €/ liter. Ročná sadzba dane zo stavieb sa zvýšila
u stavieb na bývanie a drobných stavieb, u stavieb na pôdohospodársku produkciu, pri chatách
a stavbách na individuálnu rekreáciu a u stavieb na ostatné podnikanie. Bola zvýšená aj daň z bytov.
Tieto zvýšené príjmy sú tiež prepočítané.
Navrhnuté čerpanie rozpočtových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie možno hodnotiť ako
primerané k celkovému očakávanému vývoju príjmov navrhovaného rozpočtu. Predložený
navrhovaný rozpočet je vo svojej výdavkovej časti rozpracovaný aj ako programový rozpočet obce
a to do 14 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy. V programe odpadové hospodárstvo sú
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výdavky upravené podľa predpokladaného zvýšenia cien za zber komunálneho odpadu.
V rozpočtovom programe č. 10 – Kultúra a za podprogram 10.3. – Dotácie obce je na základe
žiadosti o dotáciu od RKC farnosť Trstín plánovaný výdavok vo výške 5000 € - dotácie pre KRC
Trstín.
Po prerokovaní predloženej požiadavky starostu obce na nákup úžitkového motorového vozidla pre
účely obce je v rozpočte započítaný kapitálový výdavok v predpokladanej čiastke 25 000 €.
Rozpočet na ďalšie roky 2021 a 2022 má v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona NR SR 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
informatívny charakter.
Po zohľadnení týchto skutočností finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu takto
upravený predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť.

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

1 178 990,01

1 026 159,20

1 250 995,00

1 536 209,66

1 446 255,00

1 476 255,00

1 516 255,00

276 032,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FO

51 423,24

20 522,16

21 067,44

374 264,42

7 403,76

0,00

0,00

príjmy ZŠ
PRIJMY
CELKOM

21 156,17

60 300,00

64 763,63

64 763,63

61 840,00

61 840,00

61 840,00

1 527 602,02

1 106 981,36

1 336 826,07

1 975 237,71

1 515 498,76

1 538 095,00

1 578 095,00

BEZNE

277 388,79

318 900,20

395 542,00

535 819,08

515 568,00

458 768,00

458 168,00

KAPITALOVE

339 082,71

72 019,00

38 356,76

391 553,74

40 403,76

8 000,00

8 000,00

Výdavkové FO

15 018,79

16 000,00

16 100,00

16 100,00

16 600,00

17 200,00

17 700,00

631 974,54

700 062,16

886 827,31

922 321,31

929 840,00

935 840,00

941 840,00

1 263 464,83

1 106 981,36

1 336 826,07

1 865 794,13

1 502 411,76

1 419 808,00

1 425 708,00

264 137,19

0,00

0,00

109 443,58

13 087,00

118 287,00

152 387,00

BEZNE
KAPITALOVE

výdavky ZŠ
VYDAVKY
CELKOM
HV

Schválený
2019

Očakávaný
2019

Návrh
2020

Návrh
2021

Návrh
2022

Uznesenie č. 104
OZ schvaľuje dotáciu pre RKC farnosť Trstín na rok 2020 vo výške 5.000 €
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 105
OZ schvaľuje rozpočet na r. 2020 a berie na vedomie rozpočet na r. 2021 – 2022.
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BEŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
FO
príjmy ZŠ
PRÍJMY CELKOM
BEŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
Výdavkové FO
výdavky ZŠ
VÝDAVKY CELKOM
Prebytok+

Schválený
Rozpočet 2020
1 446 255,00
0,00
7 403,76
61 840,00
1 515 498,76
515 568,00
40 403,76
16 600,00
929 840,00
1 502 411,76

Schválený
Rozpočet 2021
1 476 255,00
0,00
0,00
61 840,00
1 538 095,00
458 768,00
8 000,00
17 200,00
935 840,00
1 419 808,00

Schválený
Rozpočet 2022
1 516 255,00
0,00
0,00
61 840,00
1 578 095,00
458 768,00
8 000,00
17 700,00
941 840,00
1 426 308,00

13 087,00

118 287,00

151 787,00

Schodok-

Hlasovanie:
za

8

(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
7. Dofinanovanie ZŠ s MŠ
Dňa 9.12.2019 bola doručená žiadosť na dofinancovanie ZŠ. Po prerokovaní požiadavky na
dofinancovanie prevádzky a vianočných odmien pre zamestnancov ŠKD, MŠ a ŠJ ZŠ finančná
komisia doporučuje OZ dofinancovanie schváliť v požadovanej čiastke. Navýšenie finančných
prostriedkov na originálne kompetencie je plne kryté zvýšenými bežnými príjmami. Finančné
prostriedky na originálne kompetencie na rok 2019 pre ZŠ budú v čiastke 322 243 €.
Uznesenie č. 106
OZ schvaľuje dofinancovanie ZŠ v celkovej sume 21.715,00 €
Hlasovanie:
za

8

(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
8. Rozpočtové opatrenia v roku 2019
Starosta obce informoval, že na zasadnutí finančnej komisie boli prerokované rozpočtové opatrenia
k 31.12.2019 v pôsobnosti starostu obce – príloha k zápisnici. Rozpočtové opatrenia sa týkajú
presunu medzi jednotlivými položkami programov a sú v kompetencii starostu obce. Navýšenie
výdavkov je plne kryté navýšenými bežnými príjmami.
Uznesenie č. 107
OZ schvaľuje úpravy rozpočtu a vykonané rozpočtové opatrenia.
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Hlasovanie:
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
za

Uznesenie bolo schválené.
9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 – schválenie
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle uvedeného zákona je zameraný
na kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce.
Kontrola bude zameraná na nasledovné kontroly a úlohy:
- kontrola účtovných dokladov a interných dokladov zameraná na formálnu
a vecnú správnosť
(dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu a pod. ) v zmysle zákona NR SR č.
431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 357/2015 § 6.
- kontrola pokladničnej hotovosti, kontrola pokladničných dokladov za 1.-5. mesiac 2020.
- kontrola použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení na
území Obce Trstín a čerpanie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na
území Obce Trstín za 1.-3.mesiac 2020
Plnenie úloh HK :
- predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019
- odborné stanovisko k záverečnému účtu za r. 2019
- predkladanie správy o výsledkoch kontrol
- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky obce:
- spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc
obce
- vzdelávanie – semináre
- účasť na zasadnutia OZ
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, vykonané na základe vlastného
rozhodnutia.
Uznesenie č. 108
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 a poveruje hlavnú kontrolórku
výkonom kontrol podľa plánu na I. polrok 2020
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené
10. Schválenie inventarizačnej komisie.
V zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. § 6 ods. 3, § 29 a § 30 v znení neskorších predpisov
vydal starosta obce príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
8

a záväzkov Obce Trstín k 31.12.2019. Pre vykonanie inventarizácie menovala inventarizačnú
komisiu, ktorá je povinná vykonať inventarizáciu v období od 15.12.2019 do 20.01.2020 a to
fyzickou inventúrou hmotného a nehmotného majetku, zásob a dokladovou inventúrou ostatného
majetku, pohľadávok a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Inventarizačná komisia je povinná
do 25.1.2020 zhodnotiť priebeh a výsledky inventarizácie, odsúhlasiť účtovný stav so stavom, ktorý
bol zistený fyzickou a dokladovou inventúrou, vypracovať písomnú správu o výsledkoch
inventarizácie a predložiť ju na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu.
Uznesenie č. 109
OZ berie na vedomie príkaz starostu obce a schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení:
Predseda IK : Daša Vašková
Členoyia IK: Ing. Mária Sekerová
Katarina Indrišková
Mária Ďurišová
Ivan Labuda
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
11. Aktualizácia poradovníka záujemcov o nájomné byty
Starosta obce informoval OZ o aktualizácii poradovníka z dôvodu predloženia nových žiadostí o
pridelenie nájomného bytu – Lamačová Anna zo dňa 28.10.2019 a Jozef Motúz zo dňa 12.11.2019.
Žiadatelia spĺňajú všetky podmienky na zaradenia do poradovníka.
Aktualizovaný poradovník:
1. Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava
2. Jana Hermanová, Trstín 29
3. Antónia Kremeňová, Dolné Orešany 134
4. Danka Malíčková, Hlboké 152
5. Oľga Boďová, Zelenečská 2701/63, Trnava
6. Anna Lamačová, Tstín 254
7. Jozef Motúz, Röntgenová 20, Bratislava

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

Uznesenie č.110
OZ schvaľuje poradovník na nájomné byty nasledovne:
1. Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava
2. Jana Hermanová, Trstín 29
3. Antónia Kremeňová, Dolné Orešany 134
4. Danka Malíčková, Hlboké 152
5. Oľga Boďová, Zelenečská 2701/63, Trnava
6. Anna Lamačová, Tstín 254
7. Jozef Motúz, Röntgenová 20, Bratislava

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

Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
9

proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
12. Nájomná zmluva – prenájom nebytových priestorov v Sokolovni – p. Škrabák
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 90/2019 schválilo zámer - prenájom nebytových priestorov
Nájomcovi p. Škrabákovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý obec zverejnla na svojej web
stránke. Na základe tohto zámeru obec vypracovala Zmluvu o nájme č. 10122019 na dobu určitú do
31.12.2024. Ako prípad hodný osobitného zreteľa pri schvaľovaní nájomnej zmluvy treba 3/5
väčšinu všetkých poslancov, ktorý hlasujú za.
Uznesenie č. 111
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu – prenájom nebytových priestorov nájomcovi p. Petrovi
Škrabákovi , ako prípad hodný osobitného zreteľa, na dobu určitú do 31.12.2024.
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
13. Žiadosť p. Hulík – predĺženie nájomnej zmluvy do r. 2024
Dňa 22.11.2019 bola doručená žiadosť od p, Bohumila Hulíka na predĺženie nájomnej zmluvy na
záhradu do roku 2024. O uvedený pozemok neprejavil v tomto roku nikto záujem a doterajší
nájomca sa riadne stará o pozemok.
Uznesenie č. 112
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy na prenájom pozemku pánovi
Bohumilovi Hulíkovi do 31.12.2024 za doterajších podmienok
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
14. Schválenie zmien územného plánu
Obecnému zastupiteľstvu boli predložené na schválenie nasledovné dokumenty:
1. Zadanie 02/2018 územného plánu obce Trstín
2. vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovania návrhu riešenia Zmien a doplnkov
02/2018 Územného plánu obce Trstín
3. VZN č. 80/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2018 Územného
plánu obce Trstín
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Uznesenie č. 113
Obecné zastupiteľstvo:
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)

Berie na vedomie
správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu
obce Trstín (príloha č. 1)
stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu
Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Trstín
výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Trstín
Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona,
zo dňa 6.12.2019 č. j. OU-TT-OVBP1-2019/041832/Tr
Schvaľuje
Zmeny a doplnky 02/2018 Územného plánu obce Trstín,
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a
doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Trstín (príloha č. 2)
VZN č.80/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2018 Územného
plánu obce Trstín
Ukladá
zabezpečiť zverejnenie VZN č. 80/2019 a Záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2018
Termín :
ihneď po schválení Zmien a doplnkov 02/2018
označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 02/2018 Územného
plánu obce Trstín schvaľovacou doložkou
Termín :
do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 02/2018
vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 02/2018 územného plánu Registračný list a spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDV SR
Termín :
do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 02/2018
d) zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Trstín v obci (Obecný
úrad v Trstíne), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, a na
stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave)
Termín :
do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 02/2018
Hlasovanie:
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
za

Uznesenie bolo schválené.
15. Rôzne
a) Žiadosť o stanovisko k osadeniu reklamného pútača – p. Ormady
29.11. pán Ormandy doručil žiadosť o stanovisko k osadeniu reklamného pútača v obci na
p.č. 2235/9 v jeho vlastníctve. Reklamný pútač je 5 x 2,5 m
Uznesenie č. 114
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením reklamného pútača
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
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b) Daň z rozvoja
Starosta informoval poslancov o možnosti zaviesť poplatok za rozvoj.
c) Kanalizácia – dotácia z Envirofondu
Starosta podal informáciu o možnosti dotácie na kanalizáciu – podmienkou je mať už
vypracovanú projektovú dokumentáciu, zistí možnosti – TAVOS.
d) P. Burská – podmokanie domu z dažďovej vody
Oznámiť p. Burskej, že ak bude pršať tak členovia stavebnej komisii prídu pozrieť aký stav
bude.
e) Cigánska cesta – stavebné pozemky
p. Broža sa informoval či je možné stavať RD na pozemku za sebou. P. Hric – spracovateľ
zmien a doplnkov územného plánu nie je proti ak sa dodržia určité podmienky. Tento bod sa
zaradí do programu na budúce zasadnutie OZ.
f) P. Chmelárová a p. Demovičová – žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 3324/2 vo
vlastníctve obce
Uznesenie č. 115
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom pozemkov
Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
g) Starosta informoval poslancov o prácach na vybudovaní prípojky EE a plyn na kultúrnom
dome. Tiež sa musí vybudovať aj vodovodná prípojka a žumpa. Dňa 10.12. bolo stretnutie
s predsedníčkou PPD Ing. Slobodovou a bol dohodnutý postup pri vysporiadaní KD a kúpou
pozemkov v Jarkoch. Mgr. Kubala pripravuje kúpno predajnú a zámennú zmluvu.
h) Stolnotenisový turnaj organizovaný p. Wojatschkom – bude 29.12.2019
i) Silvester 2019 – o 17:00 na ihrisku TJ bude ako každý rok stretnutie občanov – vypúšťanie
lampiónov šťastia.
j) Zimná údržba je zabezpečená – p. Zavadil
k) 26.12.2018 bude v kostole Vianočný koncert o 17:00
l) Starosta sa poďakoval všetkým sponzorom – p. Školudovi, p. Cibikovi, poslancom a ZŠ pri
organizácii Vianočných trhov
m) Stanovenie termínov zasadnutia OZ na rok 2020
Starosta obce predložil návrh na zasadnutie OZ na rok 2020 v nasledovných termínoch :
Riadne zasadnutia OZ v roku 2020:
marec
10.03.
Jún
09.06.
September
08.09.
December
08.12.
Uznesenie č.116
OZ schvaľuje termíny zasadnutí OZ nasledovne:
10. 03. 2020, 9.06.2020, 8.09.2020, 8.12.2020
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Hlasovanie:
za
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
n) Žiadosť p. poslanca Ormandyho na riešenie obmedzenia rýchlosti na ceste smer Senica.
Treba napísať žiadosť na dopravný inšpektorát.
o) Starosta predniesol poslancom požiadavku na zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre
účely obce v predpokladanej čiastke 25 000 €.
Uznesenie č.117
OZ schvaľuje kúpu úžitkového motorového vozidla.
Hlasovanie:
8
(Vašková, Kurinec,Mahajová, Horváth,
Kudláč, Taranda,Ormandy, Kurincová)
proti
0
zdržal sa 0
za

Uznesenie bolo schválené.

16. Diskusia
Nikto z poslancov nemal námety na diskusiu.
17. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil
o 21:40 hod.
Zapísala: Mária Sekerová
Trstín
10.12.2019

Overovatelia:

:

p. Martin Horváth

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

p. Pavol Kurinec

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

Peter Hlávek
starosta obce v.r.
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