OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 90/2022
Dňa: 31.1.2022

Z Á P I S N I C A č. 1/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 31.1.2022 v malej sále SD

Január 2022

Overovatelia:

Ing. Matúš Beňovič
Ing. Jozef Kadák

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného
dňa 31.1.2022 od 1630 hod. do 1755 hod. v malej sále SD v Trenč. Stankovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce bolo zvolané starostom
obce JUDr. Martinom Markechom oznámením zo dňa 24.1.2022 a vedením zasadnutia OZ
bol poverený zástupca starostu Ing. Martin Kudla, PhD.
Prezentácia:
počet prítomných poslancov 5 z celkového počtu 9 poslancov
Ospravedlnení: Bc. Jaroslav Križan, Peter Justus, PaedDr. Šmatláková, Patrik Tomík
Nakoľko účasť poslancov je nadpolovičná, zástupca starostu obce skonštatoval, že OZ je
schopné rokovať a uznášať sa. Po privítaní prítomných zahájil zasadnutie OZ.
Písaním zápisnice bola poverená: Galina Dobiašová
Overovatelia:

Ing. Matúš Beňovič
Ing. Jozef Kadák

Hlasovanie za návrh overovateľov zápisnice:
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2021
2. Žiadosť Obce Trenčianska Turná-zmluva o budúcej zmluve cyklotrasa
3. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy alebo dieťa školského zariadenia č. 1/2022
4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Trenčianske Stankovce
č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, na činnosti školského klubu detí a o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce
5. Rozpočtové opatrenie č.1
6. Rozpočtové opatrenie č. 2 – Dom smútku
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
8. Ukončenie nájmu v priestoroch SD – p. Ľubica Masaryková
9. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022
10. Rôzne
11. Záver
Hlasovanie za návrh programu zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený
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K bodu 1 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 13.12.2021
Rozprava: vystúpili Ing. Kadák
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 1/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 13.12.2021.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1 – p. Pevný)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Žiadosť Obce Trenčianska Turná - zmluva o budúcej zmluve cyklotrasa
Dôvodová správa:
V zmysle zákona č. 369/1993 o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
predkladáme OZ Obce Trenčianske Stankovce na schválenie zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na pozemku parc. č. 297/17-orná pôda v k. ú. Sedličná,
z dôvodu realizácie stavby cyklotrasy stavebníkom Obcou Trenčianska Turná. OZ
v Trenčianskych Stankovciach na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021, Uzn. č. 69/2021
súhlasilo s projektovou dokumentáciou pre nižšie spomínanú stavbu „Cyklotrasa CT 02...“ za
podmienky dodržania jednotlivých regulácií daného bloku, uvedených v Regulačnom liste
bloku ÚP Obce Trenčianske Stankovce.
Táto zmluva sa uzatvára v nadväznosti na žiadosť Ing. Petra Mikulu, starostu obce
Trenčianska Turná,
ktorý listom č. 78/2022
požiadal Obec Trenčianske Stankovce
o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre potreby získania
stavebného povolenia podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a zabezpečenie vecného
bremena, týkajúceho sa stavby „Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci
Trenčianska Turná“). Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude slúžiť
aj ako podklad k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo grant.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 2/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na parcele registra C, parc. č. 297/17 - Orná pôda o výmere 1694 m²,
evidovanej na liste vlastníctva č. 204, k. ú. Sedličná, v prospech Obce Trenčianska Turná,
913 21 Trenčianska Turná 18, IČO: 00312053 za účelom umiestnenia stavby „Cyklotrasa
CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci Trenčianska Turná“, ktoré bude spočívať
v povinnosti Obce Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362,
IČO: 00312100, bezodplatne strpieť na časti nehnuteľnosti:
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a) umiestnenie Stavby („Cyklotrasa CT 02 s napojením na Cyklotrasu CT 01 v obci
Trenčianska Turná“) budúcim oprávneným z vecného bremena v zmysle odsúhlasenej
projektovej dokumentácie príslušným stavebným úradom,
b) vjazd a prejazd zamestnancov, strojov a mechanizmov budúceho oprávneného z vecného
bremena na/cez časť zaťaženej nehnuteľnosti za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie
Stavby,
s podmienkou:
1. Bezprostredne po vybudovaní Stavby a jej geodetickom zameraní, najneskôr však do 15 dní
po vydaní kolaudačného rozhodnutia, uzatvoria zmluvné strany Zmluvu o zriadení vecného
bremena s týmito podstatnými náležitosťami:

-

Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno sa zriadi bezodplatne.

-

Náklady spojené s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností bude hradiť budúci
oprávnený z vecného bremena.
Rozsah vecného bremena pre účely zmluvy o zriadení vecného bremena bude vymedzený
autorizačne aj úradne overeným geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena,
ktorého vypracovanie zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena na svoje náklady.

-

Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 4, proti: 1 – p. Pevný, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 3 – Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy alebo dieťa školského zariadenia č. 1/2022
Dôvodová správa:
Vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 písm. c) zákona 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
je schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia v kompetencii Obecného zastupiteľstva
Obce Trenčianske Stankovce.
Na základe novely zákona o financovaní originálnych školských kompetencií od 1.1.2022
sme pripravili nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Predmetom tohto VZN je určenie
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení
(školský klub detí a školská jedáleň) zriadených obcou Trenčianske Stankovce. Toto VZN
ďalej určuje podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude
obec financovať materskú školu a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného
predpisu a termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.
Návrh VZN č. 1/2022 bol vyvesený na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce www.trencianskestankovce.sk dňa 14.1.2022.
Rozprava: vystúpili Ing. Kadák, Ing. Mojžiš
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Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 3/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Trenčianske Stankovce o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa
a žiaka školského zariadenia č. 1/2022.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 4 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Trenčianske
Stankovce č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí a o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce.
Dôvodová správa:
MŠVVaŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných
pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným
nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. Nakoľko sa zvýšili
ceny potravinových komodít a 1. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019 nie je postačujúce, bol pripravený
návrh novej Prílohy č. 3 VZN č. 1/2021 so zmenou finančného pásma.
Návrh novej Prílohy č. 3 VZN č. 1/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na
webovom sídle obce dňa 14.1.2022.
Rozprava: vystúpili Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 4/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí
a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 5 - Rozpočtové opatrenie č. 1
Dôvodová správa:
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Na základe novely Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnej od 1.1.2022 a novely Zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení účinnej od 2.1.2022
nastali zmeny vo financovaní originálnych kompetencií v školstve, týkajúcich sa aj súkromnej
materskej školy so sídlom na území obce Trenčianske Stankovce.
V zmysle zmeny § 6 ods. 12 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. obec poskytne finančné
prostriedky na dieťa súkromnej materskej školy v plnej výške sumy určenej na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy vypočítanej podľa § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov.
Doteraz obec poskytovala finančné prostriedky súkromnej materskej škole vo výške 88 %
zo sumy poskytovanej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, t. j. zo sumy, ktorú
žiadala materská škola na 1 dieťa.
Na základe rokovania so zástupcami ZŠ s MŠ Jána Lipského, týkajúceho sa financovania
originálnych kompetencií, nateraz zostaneme pri doterajšom systéme.
Čo sa týka súkromnej materskej školy, obec musí postupovať v zmysle nariadenia vlády.
Keďže schválenie zmien zákona prebehlo až po schválení rozpočtu na rok 2022, pripravili
sme rozpočtové opatrenie:
V zmysle § 14, ods. 2 b) Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
Z. z. v z. n. p. navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných príjmov EK 111 (Výnos DPFO) o sumu
27 529 € a zároveň zvýšiť rozpočet bežných výdavkov EK 642 (súkromnej škole) o sumu
27 529 €.
Zdôvodnenie použitia EK 111:
V rozpočte obce na rok 2022 bol plánovaný Výnos DPFO vo výške 1 300 000 €, na stránke
MFSR bol zverejnený Výnos DPFO pre našu obec vo výške 1 505 898 €. Takže z dôvodu
vzniku rezervy medzi plánovanými a schválenými príjmami môžeme zvýšiť rozpočet
bežných príjmov.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 5/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1, zvýšenie rozpočtu
bežných príjmov EK 111 (Výnos DPFO) o sumu 27 529 € a zároveň zvýšenie rozpočtu
bežných výdavkov EK 642, FK 09.1.1.1, Program 6.1 (Súkromnej škole) o sumu 27 529 €.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 – Rozpočtové opatrenie č. 2
Dôvodová správa:
V rozpočte Obce Trenčianske Stankovce na rok 2021 bola schválená položka EK 717 vo
výške 280 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu Domu smútku financovaním z rezervného
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fondu. Vzhľadom k tomu, že sa predpokladalo dokončenie, odovzdanie a úhrada diela do
konca roka 2021, pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 nebola táto položka znova navrhnutá.
Preto sme pripravili Rozpočtové opatrenie č. 2
V zmysle § 14, ods. 2 d) Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
Z. z. v z. n. p. navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov EK 717, FK 08.4.0,
Program 2.3 o sumu 265 000 € viazaním finančných operácií – zapojením rezervného fondu.
Rozprava: Ing. Kadák, p. Pevný, Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 6/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2, zvýšenie rozpočtu
kapitálových výdavkov EK 717, FK 08.4.0, program 2.3 (Rekonštrukcia a modernizácia
Domu smútku) o sumu 265 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu príjmových finančných
operácií EK 454, (Rezervný fond) o sumu 265 000 €.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 7 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
Dôvodová správa:
Správu predkladám na rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 18f ods. (1) písm. e) zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Správa zahrňuje kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra podľa schválených polročných plánov
kontrol vykonaných za obdobie roka 2021. Správa štatisticky, sumárnou formou popisuje
rozsah a výsledky kontrol. Podrobné výsledky z týchto kontrol sú uvedené v osobitných
správach a v zodpovedajúcom rozsahu boli predkladané na rokovaniach obecného
zastupiteľstva vo forme priebežných správ z vykonaných kontrol.
Rozprava: Ing. Kadák, Ing. Mojžiš, Ing. Kudla, PhD.
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 7/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2021.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 8 – Ukončenie nájmu v priestoroch SD– Ľubica Masaryková
Dôvodová správa:
Dňa 19.01.2022 sme obdržali od p. Ľubice Masarykovej, bytom Adamovské Kochanovce
č. 47, 913 05 Melčice Lieskové žiadosť o ukončenie nájmu (Nájomná zmluva 1/2012)
na priestory v budove spoločenského domu, prevádzka kozmetiky, manikúry a pedikúry.
Nájom žiada ukončiť z osobných dôvodov, ku dňu 28.02.2022 dohodou.
Rozprava: vystúpili Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 8/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach
a) berie na vedomie žiadosť p. Ľubice Masarykovej bytom Adamovské Kochanovce
č.47, 913 05 Melčice Lieskové,
b) súhlasí s ukončením nájmu priestorov v spoločenskom dome ku dňu 28.02.2022.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 9 – Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022
Dôvodová správa:
Z dôvodu zosúladenia pracovných povinností poslancov OZ a tiež prípravy zasadnutí
obecného zastupiteľstva, predkladáme obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh
plánovaných termínov zasadnutí OZ .
Rozprava: vystúpili p. Pevný, Ing. Kadák, Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 9/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje termíny plánovaných zasadnutí
v Trenčianskych Stankovciach pre rok 2022 nasledovne:
25. 04. 2022
27. 06. 2022
26. 09. 2022
12. 12. 2022

OZ

/pondelok/
/pondelok/
/pondelok/
/pondelok/

Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 10 – Rôzne
-

Ing. Kudla, PhD. vyzval poslancov na doplnenie investičných akcií plánovaných na ďalšie
obdobie.
OZ žiada hlavného kontrolóra preveriť vedenie kroniky v súlade s platnými predpismi.
OZ žiada o zabezpečenie sledovania ročnej spotreby energií v budovách, ktoré sú majetkom
obce, vrátane verejného osvetlenia.
OZ žiada o informáciu od starostu obce – preveriť stav podkladov, ktoré budú predložené
do verejno-obchodných súťaží na získanie zhotoviteľa komunikácií a chodníkov (Oriešky
a Sedličná).
K bodu 11 – Záver
Zástupca starostu obce Ing. Martin Kudla, PhD. oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 1755 hod.

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Ing. Martin Kudla, PhD.
poverený zastupovaním
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