OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 1233/2018
Dňa: 13.12.2018

Z Á P I S N I C A č. 9/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 13.12.2018 v zasadačke obecného úradu

December 2018

Overovatelia: Jaroslav Križan
Peter Justus

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného dňa 13.12.2018
od 1700 hod. do
hod. v zasadačke Obecného úradu v Trenčianskych Stankovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce bolo zvolané starostom obce
JUDr. Martinom Markechom, pozvánkou zo dňa 07.12.2018.
Ospravedlnení: Ing. Matúš Beňovič, Dušan Pevný (dostavil sa o 17.10 hod.)
Prezentácia:
počet prítomných poslancov 8 z celkového počtu 9 poslancov.
Nakoľko účasť poslancov je nadpolovičná, starosta obce skonštatoval, že OZ je schopné rokovať
a uznášať sa. Po privítaní prítomných zahájil zasadnutie OZ.
Písaním zápisnice bola poverená: Drahoslava Zemánková
Overovatelia: Jaroslav Križan
Peter Justus
Hlasovanie za návrh overovateľov zápisnice:
Počet prítomných poslancov:
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26.11.2018
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Rozpočet Obce Trenčianske Stankovce 2019
Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2013 o niektorých podmienkach
držania psov VZN
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej
vody na iné účely v čase jej nedostatku v obci, o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Trenčianske Stankovce
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválenie komisií pri OZ
Rôzne
Záver

Hlasovanie za návrh programu:
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 0 )
Návrh bol schválený
K bodu 1 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce
Trenčianske Stankovce dňa 26.11.2018
Rozprava: –-
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N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 93/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 26.11.2018.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Dôvodová správa :
Návrh plánu kontrolnej činnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, na základe povinnosti
vyplývajúcej s § 18f ods. (1) písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predložil hlavný
kontrolór JUDr. Jozef Lipták.
Návrh plánu kontrolnej činnosti zahrňuje okruhy úloh, ktorých špecifikácia bude stanovená
v písomných oznámeniach, ktoré budú doručené kontrolovaným subjektom následne po schválení
plánu kontrolnej činnosti. Zároveň im bude oznámený dátum začatia kontroly.
Rozprava: –N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 94/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2019.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 3 – Rozpočet Obce Trenčianske Stankovce na rok 2019
Dôvodová správa :
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec
zostavuje viacročný rozpočet, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia.
Celkový finančný rozpočet na rok 2019 je zostavený ako prebytkový v sume 5 092 €. Celková
suma príjmov je 2 668 822 € a celková suma výdavkov je 2 663 730 €.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 241 892 €.
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume - 382 000 €. Tento schodok bude vykrytý
prebytkom bežného rozpočtu a použitím časti rezervného fondu.
Rozpočet Obce Trenčianske Stankovce na rok 2019 schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.
Rozpočty na roky 2020 - 2021 nepodliehajú schvaľovaniu OZ.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 27.11.2018.
Viď predložený materiál.
Dostavil sa poslanec Dušan Pevný o 17.10 hod.
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Rozprava: –N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 95/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Návrh rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na rok
2019.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 96/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Návrh rozpočtu Obce Trenčianske
Stankovce na roky 2020 - 2021.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 4 – Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2013 o niektorých
podmienkach držania psov VZN
Dôvodová správa:
Na základe doručeného protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín, boli uznesením č.
22/2018 zo dňa 21.3.2018 zrušené § 5 odsek 2 a § 8 odsek 3 Všeobecného záväzného nariadenia obce
Trenčianske Stankovce č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov. Na základe týchto zmien
bol pripravený Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2013.
Rozprava: Ing. Mojžiš, Ing. Kadák
N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 97/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o niektorých
podmienkach držania psov (t.j. Príloha č. 1).
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 5 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o dočasnom obmedzení a zákaze užívania
pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku v obci, o spôsobe náhradného záso4

bovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Trenčianske Stankovce
Dôvodová správa :
Na základe upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín Obec Trenčianske Stankovce
vypracovala nové Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018 o dočasnom obmedzení a zákaze
užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku v obci, o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území obce Trenčianske Stankovce podľa § 36 odsek 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozprava: Ing. Mojžiš, Ing. Kadák, D. Pevný
Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. 98/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o dočasnom
obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku v obci, o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území obce Trenčianske Stankovce (t.j. Príloha č. 2 ).
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dôvodová správa :
V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. § 12 ods. 2 neumožňuje presiahnuť 10 násobok medzi najnižšou a
najvyššou sadzbou, ustanovenou správcom dane vo VZN, ak § 104 g odsek 3 neustanovuje inak
(od roku 2013). Správca dane znižuje o 0,01 € najvyššie sadzby dane - môže až do roku 2024.
Upravuje sa výška poplatku za komunálny odpad u fyzických osôb.
Rozprava: Ing. Kadák, Ing. Mojžiš, PaedDr. Šmatláková
Pozmeňovací návrh Ing. Mojžiša: ZŤP občania zvýšenie úľavy z 3,– na 5,– €
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0)
Pozmeňovací návrh bol schválený
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 99/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje VZN 2/2018 o miestnych daniach
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a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 7 - Schválenie komisií pri OZ
Dôvodová správa :
Obecné zastupiteľstvo podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Rozprava:
Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 100/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje zriadenie Komisie kultúry školstva a športu pri
Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v zložení:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Patrik Tomík
Mgr. Silvia Justusová
Jana Dutková
Dušan Dutko
Ing. Michaela Ježíková
Karol Ježík
Pavol Múdry
Peter Húdek
Anna Navrátilová
Mgr. Mária Obdržalová

Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 101/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu
pri Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v zložení:
Predseda komisie: Peter Justus
Členovia komisie: Ing. Jozef Kadák
PaedDr. Oľga Šmatláková
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti:0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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Uznesenie č. 102/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje zriadenie Zboru pre občianske záležitosti pri
Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach v zložení:
PaedDr. Oľga Šmatláková (zástupkyňa sobášiaceho)
Drahoslava Zemánková, príprava akcií
Ing. Eva Beňovičová, rečník
Peter Justus, rečník (zástupca sobášiaceho)
Soňa Siváková, recitátorka, uvádzačka
Mária Kubasáková, recitátorka, písanie a maľovanie pamätných kníh
Ing. Marcela Hrušovská, hudobníčka
Mgr. Ladislav Žiško, hudobník, smútočný rečník

Predseda ZPOZ:
Členovia ZPOZ:

Dana Hrušovská, spev
Barbora Fraňová, hudba + spev
Sabína Fraňová, hudba + spev
Mgr. Silvia Justusová, recitátorka
Zuzana Jančová, spev
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 8 - Rôzne
8.1. – Návrh na schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu za rok 2018
Dôvodová správa :
Dňa 11.12.2018 bola na obec Trenčianske Stankovce doručená žiadosť starostu obce Trenčianske
Stankovce JUDr. Martina Markecha o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018. Podľa § 2
ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi počas výkonu
funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu alebo v rozsahu podľa kolektívnej
zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa; na jej účely sa primerane použije osobitný
predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol
vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné
zastupiteľstvo.
Rozprava: D. Pevný, Ing. Kadák, Ing. Kudla, PaedDr. Šmatláková, P. Justus, Ing. Mojžiš, P. Tomík
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 103/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje v zmysle § 2 ods. 2 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov vyplatenie náhrady platu starostu obce JUDr.
Martinovi Markechovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 22 dní.
Počet prítomných poslancov: 8
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(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
8.2. – Verejné obstarávanie MŠ
8.3. – Koncerty počas víkendu (Donskí kozáci, Vianočný koncert)
8.4. – v časti obce Veľké Stankovce – úprava chodníka pred RD (p. Uličný)
8.5. – rozvoz jedál z Astonu pre dôchodcov – ako ďalej
K bodu 9 - Záver
Starosta obce oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 18.15 hod. poďakovaním všetkým prítomným za
účasť.
Zaželal všetkým pokojné Vianočné sviatky a šťastné vykročenie do roku 2019, plného zdravia
a úspechov.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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