OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 1153/2020
Dňa: 14.12.2020

Z Á P I S N I C A č. 7/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 14. 12. 2020 v zasadačke obecného úradu

December 2020

Overovatelia:

Patrik Tomík
Dušan Pevný

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného dňa
14.12.2020 od 1630 hod. do hod. v zasadačke Obecného úradu v Trenč. Stankovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce bolo zvolané starostom
obce JUDr. Martinom Markechom pozvánkou zo dňa 2. 12. 2020
Prezentácia:
počet prítomných poslancov 7 z celkového počtu 9 poslancov.
Ospravedlnení: Ing. Martin Kudla, PhD., PaedDr. Šmatláková
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: Galina Dobiašová
Overovatelia:

Patrik Tomík
Dušan Pevný

Hlasovanie za návrh overovateľov zápisnice:
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Návrh bol schválený

Program:
Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ 21.9. a 19.10.2020
Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 30.9.2020
Informácia o zmene rozpočtu
Návrh rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce 2021
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Trenčianske Stankovce č. 3/2018
Schválenie VZN Dane a poplatky
Schválenie inventarizačných komisií
Priebežná správa z vykonaných kontrol
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
ZŠ s MŠ Trenčianske Stankovce - Správa o činnosti
COOP Jednota Žilina - žiadosť o spoluprácu
FS Rozvadžan - Náučný chodník - odčlenenie pozemkov z nájomnej zmluvy PD
Kvetinárstvo Soňa - Žiadosť o ukončenie nájmu
Prenájom pozemku - Rákocziho studňa od SPF Bratislava
Zámer budovania športovísk-žiadosť od p. Martina Šáchu
Žiadosť o prevzatie vodovodu k. ú. Veľké Stankovce do správy a majetku obce /p.
Pecháčková a spol./
17. Žiadosť o prevzatie vodovodu k. ú. Malé Stankovce do správy a majetku obce/ p. Vašica a
spol./
18. Rôzne
19. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Hlasovanie za návrh programu:
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený
Dostavila sa PaedDr. Šmatláková, 16:34 hod.
Počet prítomných poslancov: 8
K bodu 1 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 21.09.2020
a 19.10.2020
Rozprava:
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 44/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 21.09.2020 a 19.10.2020
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 30.9.2020
Dôvodová správa :
V zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
predkladám vyhodnotenie čerpania finančného rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce
(príjmov a výdavkov) k 30.9.2020 – viď predložený materiál. Definitívna správa o plnení
rozpočtu roku 2020 bude súčasťou Záverečného účtu obce (do 30.6.2021).
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Rozpočet 2020
Rozpočet schválený UZN OZ č.79/2019 zo dňa 16.12.2019

PRÍJMY SUMARIZÁCIA
Bežné príjmy vrátane transferov
Vlastné príjmy ZŠ
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Príjmy bežné + kapitálové
Príjmové FO ZŠ
Príjmové fin. operácie (zapojenie rezervného fondu)

schválený rozpočet upravený rozpočet
2020
k 30.9.2020
čerpanie k 30.9.2020 % plnenia
2 579 788,00
2 535 885,53
2 083 977,84
82
33 950,00
75 447,62
99 449,16
132
2 613 738,00
2 611 333,15
2 183 427,00
84
0,00
0,00
316 008,04
2 613 738,00
2 611 333,15
2 499 435,04
96
0,00
7 279,63
26 488,33
260 000,00
304 905,42
58 418,36
19

SPOLU

2 873 738,00

VÝDAVKY SUMARIZÁCIA
Bežné výdavky
Transféry do ZŠ (prenesené kompetencie)
Fin. prostr. ZŠ nedočerp. v 2019 čerpané v 2020
Fin. prostr. z rozpočtu obce (originálne kompetencie)
Vlastné príjmy ZŠ - vrátené
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky

Výdavky bežné + kapitálové
Výdavkové fin. operácie

2 923 518,20

2 584 341,73

88

schválený rozpočet upravený rozpočet
2020
k 30.9.2020
čerpanie k 30.9.2020 % plnenia
1 237 274,00
1 146 820,41
681 226,50
59
864 804,00
935 325,41
577 813,92
62
0,00
11 111,54
11 111,54
361 861,00
361 861,00
226 058,17
62
33 950,00
35 780,51
38 380,50
107
2 497 889,00
2 490 898,87
1 534 590,63
62
353 000,00
378 000,00
502 213,73
133
2 850 889,00
2 868 898,87
2 036 804,36
71
0,00
0,00
0,00

SPOLU
celkové príjmy
celkové výdavky
prebytok rozpočtu

2 850 889,00

2 868 898,87

2 036 804,36

2 873 738,00
2 850 889,00
22 849,00

2 923 518,20
2 868 898,87
54 619,33

2 584 341,73
2 036 804,36
547 537,37

71

Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 45/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov

a výdavkov k 30.9.2020
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

K bodu 3 - Informácia o zmene rozpočtu
Dôvodová správa :
V zmysle § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 583/2004, Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy sme pripravili „Informáciu o zmenách rozpočtu za III. kvartál 2020“. Ide
o zmeny príjmov (a súvisiacich výdavkov) v časti prijatých dotácií a finančných operácií.
(viď príloha)

4

Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 46/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu
príjmov a súvisiacich výdavkov v časti prijatých dotácií a finančných operácií za III. kvartál
2020.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 4 - Finančný rozpočet 2021 a návrh finančného rozpočtu 2022 - 2023
Programový rozpočet 2021
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 2021 je zostavený ako prebytkový v sume 53 357 €.
Celková suma príjmov je 3 043 566 € a celková suma výdavkov je 2 990 209 €.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 93 357 €.
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume - 385 000 €. Tento schodok bude
vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a použitím časti rezervného fondu.
Rozpočet Obce Trenčianske Stankovce na rok 2021 schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.
Rozpočty na roky 2022 - 2023 nepodliehajú schvaľovaniu OZ.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 27.11.2020
Viď predložený materiál.
Hlavný kontrolór obce odporučil schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a návrh
viacročného rozpočtu obce Trenčianske Stankovce na roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie.
Rozprava: vystúpili Ing. Kadák, Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 47/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu viacročného rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce na roky 2021 - 2023 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)

5

Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Návrh rozpočtu Obce
Trenčianske Stankovce na rok 2021.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Návrh rozpočtu
Obce Trenčianske Stankovce na roky 2022 - 2023.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 5 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Trenčianske
Stankovce č. 3/2018
Dôvodová správa :
Vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) a písm. b)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/20074 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
schvaľovanie v kompetencii Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce.
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výšku dotácie na
prevádzku a mzdy zriaďovateľovi súkromnej materskej školy so sídlom na území Obce
Trenčianske Stankovce, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej
republiky.
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2018 bol vyvesený na úradnej tabuli v Obci Trenčianske
Stankovce a zverejnený na www.trencianskestankovce.sk dňa 27.11.2020.
Rozprava: vystúpili Ing. Mojžiš, Ing. Beňovič
Návrh

na

uznesenie
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Uznesenie č. 50/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Trenčianske Stankovce č. 3/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy súkromným zriaďovateľom materských škôl na
kalendárny rok 2021 s účinnosťou od 1.1.2021 so sídlom na území Obce Trenčianske
Stankovce.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

K bodu 6 - VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Dôvodová správa :
Vzhľadom na nové legislatíve zmeny v zákone v roku 2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa pripravilo úplné nové VZN.
Z dôvodu zvýšenia základnej ceny za ZKO a objemný odpad a poplatku za zneškodnenie
odpadov skládkovaním na skládke, sa upravuje výška poplatku za komunálny odpad
u fyzických osôb, právnických osôb, pre MŠ a kostoly, sadzba za NRD. Menia sa podmienky
pre odpustenie a zníženie poplatku za KO.
Rozprava: p. Dohňanská – správa daní a poplatkov, Ing. Kadák, PaedDr. Šmatláková, Ing.
Beňovič, Ing. Mojžiš, p. Justus, p. Tomík
PaedDr. Šmatláková predložila návrh na zmenu VZN, článok 19, ods. 2
Navrhuje: „Obec poplatok zníži o 25 % poplatku poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu
ZŤP alebo ZŤP/S“
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 51/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje VZN č. 4/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 7 - Schválenie inventarizačných komisií
Dôvodová správa :
Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. § 6 ods.3 ukladá účtovnej jednotke povinnosť
inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 uvedeného
zákona.
Predkladáme návrh na zloženie komisií k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov Obce Trenčianske Stankovce.
Ústredná inventarizačná komisia:
Ing. Jozef Kadák, poslanec OZ, predseda komisie
Ing. Jaroslav Beták, vedúci oddelenia obecných služieb, člen komisie
Galina Dobiašová, ekonómka obce, členka komisie
Čiastkové inventarizačné komisie pre:
1. Dokladová inventarizácia (Inventarizácia dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého finančného majetku, Inventarizácia ostatného majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov), Inventarizácia peňažných prostriedkov
Galina Dobiašová, ekonómka obce, predseda komisie
Eva Kadáková, účtovníčka obce, členka komisie
Ing. Miroslava Piláthyová, referent matriky a evidencie obyvateľstva, členka komisie
2. Inventarizácia zásob
Bc. Jaroslav Križan, poslanec OZ, predseda komisie
Ing. Jaroslav Beták, vedúci oddelenia obecných služieb, člen komisie
Eva Kadáková, účtovníčka obce, členka komisie
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 52/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje zloženie inventarizačných komisií
k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 8 – Priebežná správa z vykonaných kontrol
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Dôvodová správa:
Správu predkladám na rokovanie obecného zastupiteľstva na základe povinnosti vyplývajúcej
s § 18f ods.(1) písm. d) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.
Správa zahŕňa výsledok kontrol podľa schváleného plánu kontrol vykonaných v období
september až december 2020. Správa nadväzuje ročnú správu predloženú dňa 21.9. 2020 na
rokovaní obecného zastupiteľstva.
Rozprava: Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 53/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Priebežnú správu o výsledku
vykonaných kontrol hlavným kontrolórom v období september až december 2020.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 9 – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Dôvodová správa:
Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladám na rokovanie obecného zastupiteľstva na základe
povinnosti vyplývajúcej s § 18f ods. (1) písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Návrh plánu kontrolnej činnosti zahrňuje okruhy úloh, ktorých špecifikácia bude uvedená
v písomných oznámeniach, ktoré budú doručené kontrolovaným subjektom následne po
schválení plánu kontrolnej činnosti. Zároveň im bude oznámený dátum začatia kontroly.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 54/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na I. polrok 2021
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 10 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020
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Dôvodová správa:
Podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len
vyhlášky MŠ SR), riaditeľka školy vypracovala správu.
Zdôvodnenie:
Podľa § 14 ods. 5 vyhlášky MŠ SR správu predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní
v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného
kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou
správy je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe.
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade 21. septembra 2020, predložená rade školy
a prerokovaná 20. októbra 2020.
Na základe uvedených povinností predkladám správu zriaďovateľovi na schválenie.
Rozprava: PaedDr. Šmatláková
Návrh

na

uznensenie

Uznesenie č. 55/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 predloženú ZŠ J. Lipského s materskou
školou Trenčianske Stankovce
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 11 - Žiadosť COOP Jednota - výstavba supermarketu
Dôvodová správa :
Dňa 29.10.2020 sme obdržali žiadosť
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo,
Predmestská 71, Žilina, so žiadosťou o spoluprácu pri hľadaní pozemku na vybudovanie
nového supermarketu. Majú záujem o dva obecné pozemky v k. ú. Malé Stankovce
parc. C-KN č. 282 a 283/1 v centre obce. Zámer spoločnosti predkladáme OZ na schválenie.
Rozprava: Ing. Mojžiš, Ing. Beňovič, p. Tomík, p. Justus, PaedDr. Šmatláková
Návrh

na

uznensenie

Uznesenie č. 56/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach, sa oboznámilo so žiadosťou spoločnosti COOP Jednota
Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, Žilina a schvaľuje jej zámer na výstavbu
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supermarketu COOP Jednota na pozemkoch parc. C-KN č. 282 a 283 k. ú. Malé Stankovce –
centrum obce.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 0, proti: 8, zdržal sa: 0)
Uznesenie nebolo schválené
K bodu 12 - FS Rozvadžan- Žiadosť o odčlenenie parciel z nájomnej zmluvy s PD Inovec
Dôvodová správa :
Dňa 16.10.2020 sme obdržali list predsedu FS Rozvadžan, Ing. Vendelína Sedláčka, bytom
Trenčianske Stankovce 550, so žiadosťou o spoluprácu pri realizovaní projektu náučného
chodníka. Táto spočíva v odčlenení parciel C-KN č.414/1, 414/2,414/4, 253/14, 252/3 413/12,
251/4 v zmysle GP č. 45403066-064/2020 zo dňa 09.10.2020, z nájomnej zmluvy
uzatvorenej s PD Inovec Trenčianske Stankovce. Realizácia projektu a zásah do pozemkov
ktoré má v nájme PD Inovec bolo prerokované na pracovnom stretnutí s vedením PD Inovec,
z ich strany neboli voči deleniu a odčleneniu pozemkov vznesené žiadne námietky.
Rozprava: vystúpili Ing. Mojžiš, p. Tomík
Návrh

na

uznensenie

Uznesenie č. 57/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje odčlenenie parciel z nájomnej zmluvy
s Poľnohospodárskym
družstvom
Trenčianske
Stankovce,
konkrétne
parcely
v k. ú. Rozvadze:
C-KN č. 414/1 zastavaná plocha o výmere 173 m2
C-KN č. 414/2 zastavaná plocha o výmere 465 m2
C-KN č. 414/4 zastavaná plocha o výmere 4 063 m2
C-KN č. 253/14 orná pôda o výmere 51 m2
C-KN č. 252/3 ostatná plocha o výmere 739 m2
C-KN č. 413/12 zastavaná plocha o výmere 529 m2
C-KN č. 251/4 orná pôda o výmere 1 648 m2
z pôvodných parciel v zmysle GP č. 45403066-064/2020 zo dňa 09.10.2020,
za účelom vytvorenia náučného chodníka - cesty ktorá spájala Trenčín s Beckovom cez
Krivosúd Bodovku /zaznačená vo vojenskom mapovaní z roku 1783/.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 13 – Žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu dohodou
Soňa Tanáčová - Kvetinárstvo Soňa
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Dôvodová správa :
Dňa 29.11.2020 sme obdržali list p. Soni Tanáčovej, Kvetinárstvo Soňa, 913 11 Trenčianske
Stankovce 300, so žiadosťou o ukončenie nájomnej zmluvy, uzatvorenej 12.12.2005 na
pozemok v k. ú. Malé Stankovce, parc. C-KN č. 150 o výmere 456 m2 a to dohodou, ku dňu
31.12.2020.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 58/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy, uzatvorenej dňa
12.12.2005 medzi Obcou Trenčianske Stankovce a Kvetinárstvom Soňa Trenčianske
Stankovce 300, IČO: 35178655, na časť pozemku C-KN parc.č.150 o výmere 456 m2,
dohodou ku dňu 31. 12. 2020.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

K bodu 14 - Slovenský pozemkový fond - uzatvorenie nájomnej zmluvy
Dôvodová správa :
Dňa 16.10.2020 sme obdržali list o SPF spolu s nájomnou zmluvou ostatnými prílohami.
Predmetom nájmu je pozemok v k. ú. Malé Stankovce na ktorom sa nachádza Rákocziho
studňa, ktorá má historický význam a v zmysle platného územného plánu je vedená ako
verejno-prospešná stavba.
Rozprava: vystúpili Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 59/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje prenájom pozemku parc. KN-C č. 380/3
trvalé trávne porasty o celkovej výmere 3 040 m2, k. ú. Malé Stankovce, LV č. 549, v podiele
1/1, od vlastníka: Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova
36, 817 15 Bratislava, za cenu 40 €/kalendárny rok.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 15 - Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce - Martin Šácha,
Trenčianske Stankovce 279
Dôvodová správa:
Dňa 02.10.2020 sme obdržali list p. Martina Šáchu žiadosť o stanovisko obce, k odpredaju
cca 2000-4000 m2 z parcely č. 251/1 k. ú. Rozvadze za účelom založenia športoviska-ihriska
pre účely airsoftových akcií, paintballu a iných športových aktivít pre verejnosť.
Rozprava: vystúpili Ing. Kadák
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 60/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach:
a/ berie na vedomie žiadosť p. Martina Šáchu, bytom Trenčianske Stankovce 279
o odkúpenie obecného pozemku o výmere cca 2000 - 4000 m2, odčleneného z pôvodnej
parcely č. 251/1 k. ú. Rozvadze za účelom založenia športoviska - ihriska pre účely
airsoftových akcií, paintballu a iných športových aktivít pre verejnosť,
b/ zamieta túto žiadosť, nakoľko tento zámer na uvedených pozemkoch nie je v súlade
s platným územným plánom Obce Trenčianske Stankovce.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 16 - TVK a. s. Kožušnícka 4, Trenčín – prevzatie vodovodu do prevádzky
Dôvodová správa :
TVK a. s. Trenčín zaslala obci fotokópiu Žiadosti o uzavretie prevádzkovej zmluvy –
verejného vodovodu od Občianskeho združenia JaMaToDa, ktoré zastupuje p. Monika
Pecháčková, Trenčianske Stankovce 139. Jedná sa o vodnú stavbu s názvom „Rozšírenie
verejného vodovodu a vodovodné prípojky pre 4 RD Trenčianske Stankovce“ v k. ú. Veľké
Stankovce. TVK a. s. Trenčín ponúkajú Obci Trenčianske Stankovce prevzatie tejto časti
vodovodu do svojho majetku a žiadajú naše stanovisko. Z toho dôvodu predkladáme tento
materiál na rokovanie OZ.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 61/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach:
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a/ berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia JaMaToDa, v zastúpení p. Monika
Pecháčková, 913 11 Trenčianske Stankovce č.139 zo dňa 24.04.2020 o uzavretie
prevádzkovej zmluvy na verejný vodovod pre vodnú stavbu s názvom „Rozšírenie verejného
vodovodu a vodovodné prípojky pre 4 RD Trenčianske Stankovce“, ktorá bola zaslaná TVK
a. s. Kožušnícka 4, Trenčín,
b/ berie na vedomie ponuku TVK a. s. Kožušnícka 4, Trenčín pre Obec Trenčianske
Stankovce na prevzatie vyššie uvedenej vodnej stavby vodovodu do svojho majetku,
c/ schvaľuje prevzatie vodnej stavby s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu
a vodovodné prípojky pre 4 RD Trenčianske Stankovce do majetku obce po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 0, proti: 8, zdržal sa: 0)
Uznesenie nebolo schválené
K bodu 17 - Ing. Radoslav Vašica, Trenčianske Stankovce 227, Predĺženie verejného
vodovodu - k. ú. Malé Stankovce
Dôvodová správa :
Dňa 20.11.2020 sme obdržali list od Ing. Radoslava Vašicu, 913 11 Trenčianske Stankovce
č. 227 so žiadosťou o vydanie stanoviska obce k pripravovanému zámeru – rozšíreniu
verejného vodovodu na pozemkoch v k. ú. Malé Stankovce parc. C-KN č. 185/7, 184/1,
179/3. Žiada obec, aby sa vzhľadom na nízky stupeň zastavanosti parciel v danej lokalite (bez
možnosti napojenia na súčasnú sieť verejného vodovodu) a vzhľadom na finančné možnosti
majiteľov rozostavaných stavieb RD, bol verejný vodovod realizovaný v prvej fáze len
v rozsahu potrebnom na napojenie prípojok vody č. 1, 2, a 3, t. j. od miesta napojenia na
existujúci vodovod vetva „XV-1“ po hydrant H2. Na takéto riešenie bol vydaný aj predbežný
ústny súhlas kompetentnými pracovníkmi spoločnosti TVK, a. s., Trenčín.
Taktiež žiada o stanovisko obce k následnému prevzatiu vybudovaného vodovodu pod
majetok a správu obce.
Rozprava: vystúpili p. Pevný, Bc. Križan, Ing. Beňovič, Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 62/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje pripravovaný zámer – rozšírenie verejného
vodovodu na pozemkoch v k. ú. Malé Stankovce parc. C-KN č. 185/7, 184/1, 179/3
a realizáciu verejného vodovou v prvej fáze len v rozsahu potrebnom na napojenie prípojok
vody č. 1, 2, a 3, t. j. od miesta napojenia na existujúci vodovod vetva „XV-1“ po hydrant
H2, za podmienky doloženia písomného súhlasu TVK, a. s., Trenčín.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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Uznesenie č. 63/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje zámer prevziať stavbu „Predĺženie
verejného vodovodu v obci Trenčianske Stankovce“, ktorá bude vybudovaná na pozemkoch
v k. ú. Malé Stankovce parc. C-KN č. 185/7, 184/1, 179/3, do svojho majetku a do svojej
správy, za predpokladu ukončenia stavby na základe právoplatného kolaudačného
rozhodnutia.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 0, proti: 8, zdržal sa: 0)
Uznesenie nebolo schválené
K bodu 18 – Rôzne
Starosta obce informoval o:
- testovaní obyvateľov obce na COVID-19 v 1. a 2. kole
- úhrade výdavkov zo strany štátu za 1. a 2. kolo testovania a neuhradení celej čiastky za prvú
vlnu pandémie COVID-19
- zrušení všetkých kultúrnych akcií
K bodu 19 – Záver
Starosta obce JUDr. Martin Markech oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 1845 hod.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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