OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 637/2021
Dňa: 16.08.2021

Z Á P I S N I C A č. 4/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 16.08.2021 v zasadačke OcÚ

August 2021

Overovatelia:

Ing. Martin Kudla, PhD.
Bc. Jaroslav Križan

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného
dňa 16.08.2021 od 1630 hod. do 1830 hod. v zasadačke OcÚ v Trenč. Stankovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce bolo zvolané starostom
obce JUDr. Martinom Markechom oznámením zo dňa 05.08.2021
Prezentácia:
počet prítomných poslancov 7 z celkového počtu 9 poslancov
Ospravedlnení: p. Pevný, Ing. Beňovič
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:

Ing. Martin Kudla, PhD.
Bc. Jaroslav Križan

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

Program:
1. VZN 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.
2. Informácia o výsledku Verejnej obchodnej súťaže – prenájom priestorov SD
3. Informácia o výsledku Verejnej obchodnej súťaže – predaj Domu služieb
4. Mimoriadna dotácia obce pre ZO SZCH Trenčianske Stankovce
5. Záver
Hlasovanie za návrh programu zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený
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K bodu 1 – VZN 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:
Z dôvodu účinnosti novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR bol pripravený návrh nového VZN 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. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom nebude poskytovaná
plošne, všetkým deťom ako doteraz, bude sa týkať iba detí – predškolákov a školákov do 15
rokov, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (deti v hmotnej núdzi, deti nedosahujúce
výšku životného minima, a iné.) Cieľom je podpora výchovy týchto detí k zdravým
stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za
stravu. Návrh nového VZN č. 1/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na
webovom sídle obce dňa 30.07.2021.
Rozprava: vystúpila Mgr. Trnavská
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 42/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 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: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Informácia o výsledku Verejnej obchodnej súťaže – prenájom priestorov
SD
Dôvodová správa:
Dňa 21.06.2021 Uznesením č. 31/2021 a 32/2021 bola vyhlásená Obchodná verejná súťaž
o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
v budove kultúrneho domu na adrese 913 11 Trenčianske Stankovce 367. Išlo o ponuku
priestorov nachádzajúcu sa na prvom podzemnom podlaží kultúrneho domu a to priestory
označené č. 016-023 v celkovej výmere 82,9 m2. Ponuka bola zverejnená, inzerovaná aj
v týždenníku Pardon, prvý krát 02.07.2021, celkovo tri krát a tiež na webových stránkach
obce a to nepretržite počas trvania celej súťaže. Dňa 04.08.2021, sa konalo za prítomnosti
členov OZ schválenej komisie, v zložení: Dušan Pevný, Ing. Jozef Mojžiš, Ing. Jozef Kadák,
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PaedDr. Oľga Šmatláková, JUDr. Martin Markech - tajomník súťaže, otváranie obálok
a vyhodnotenie výsledkov. Do verejno-obchodnej súťaže sa neprihlásil žiaden uchádzač.
Rozprava: vystúpili Ing. Martin Kudla, PhD., PaedDr. Šmatláková, Ing. Mojžiš, Ing. Kadák,
Bc. Križan, p. Justus, p. Tomík
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 43/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie, že v rámci Obchodnej verejnej
súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových
priestorov v budove kultúrneho domu na adrese 913 11 Trenčianske Stankovce 367,
vyhlásenej uznesením OZ č. 31/2021 a 32/2021, zverejnenej dňa 02.07.2021, nebola
predložená žiadna ponuka.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

K bodu 3 – Informácia o výsledku Verejnej obchodnej súťaže – predaj Domu služieb
Dôvodová správa:
Dňa 21.06.2021 Uznesením č. 33/2021 a 34/2021 OZ obce Trenčianske Stankovce, bola
vyhlásená Obchodná verejná súťaže O najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, na
predaj nebytových priestorov - Domu služieb k. ú. Malé Stankovce, na adrese 913 11
Trenčianske Stankovce súp. č. 277 (ďalej len OVS).
Ponuka bola zverejnená inzerovaná aj v týždenníku Pardon, prvý krát 02.07.2021, celkovo tri
krát a tiež na webových stránkach obce, a to nepretržite počas celého trvania súťaže. Dňa
04.08.2021, sa konalo za prítomnosti členov komisie v zložení: Dušan Pevný, Ing. Jozef
Mojžiš, Ing. Jozef Kadák, PaedDr. Oľga Šmatláková, JUDr. Martin Markech - tajomník
súťaže, otváranie obálok a vyhodnotenie výsledkov.
Výsledok :
Počet doručených ponúk: 1 - Pejax SK s. r. o., Veľké Stankovce 795, 913 11 Trenčianske
Stankovce, IČO: 50620096
Dátum a čas doručenia: 30.07.2021 o 10,55 hod., pod č. j. 599/2021
Ponúknutá cena: 111 111 €
Záver komisie:
Do súťaže sa zapojil jeden účastník, ktorý podľa vyhodnotenia prítomných členov komisie
splnil všetky podmienky, ktoré vyplývali z vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže. Ponúknutá
cena prevyšovala obcou minimálne požadovanú čiastku 95 000 €. Vzhľadom na to, že do
OVS bola predložená iba jedna ponuka, komisia odporúča OVS zrušiť a v budúcnosti
vyhlásiť novú OVS na predaj tohto objektu s tým, že sa v rámci nasledujúcich Zmien
a doplnkov k ÚP bude riešiť odstránenie prekážky prechodu na parcely C-KN č. 137 k. ú.
Malé Stankovce.
Podľa bodu G, ods.18 OVS, vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu
obecným zastupiteľstvom obce Trenčianske Stankovce .
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Rozprava: vystúpili Ing. Martin Kudla, PhD., Ing. Kadák, PaedDr. Šmatláková, p. Justus,
p. Tomík, JUDr. Martin Markech, Ing. Mojžiš, Bc. Križan
Návrh pána starostu o krátku prestávku 17:24 – 17:33 hod.
Návrh

na

uznesenie

podľa odporúčania Komisie na vyhodnotenie ponúk:
Uznesenie č. 44/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje podľa písm. G, bod 20 „Podmienok účasti
v súťaži a súťažných podmienok“ a v zmysle § 283 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, zrušenie Obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na
uzatvorenie kúpnej zmluvy, na predaj nebytových priestorov - Domu služieb k. ú. Malé
Stankovce, na adrese 913 11 Trenčianske Stankovce súp. č. 277, nakoľko bola doručená iba
jedna ponuka.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 1 – Ing. Mojžiš, proti: 6 – Ing. Kudla, PhD., p. Justus, PaedDr. Šmatláková, p. Tomík,
Ing. Kadák, Bc. Križan, zdržal sa: 0 )
Uznesenie nebolo schválené

Uznesenie č. 45/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže schvaľuje
v zmysle bodu G, ods. 18 „Podmienok účasti v súťaži a súťažných podmienok“ víťaza
Obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
nebytových priestorov - Domu služieb k. ú. Malé Stankovce, na adrese 913 11 Trenčianske
Stankovce súp. č. 277 ktorým je:
Pejax SK s. r. o., Veľké Stankovce 795, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 50620096,
s ponúknutou cenou 111 111 €.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 6, proti: 1 – Ing. Mojžiš, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 4 - Mimoriadna dotácia obce pre ZO SZCH Trenčianske Stankovce
Dôvodová správa:
Dňa 21.7.2021 bola na Obecný úrad v Trenčianskych Stankovciach doručená „Žiadosť
o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce“ od Slovenského zväzu
chovateľov, Základná organizácia Trenčianske Stankovce vo výške 8 080 € na nákup 2 kusov
40“ skladových (lodných kontajnerov).
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Medzi zástupcami obce, ECAV a ZO SZCH Trenčianske Stankovce (ďalej len ZO SZCH)
došlo k viacerým pracovným rokovaniam, predmetom ktorých bolo uvoľnenie pozemku pod
halou, s cieľom ECAV postaviť na tomto mieste budovu Domu sociálnych služieb. Hala je
v súčasnosti vlastníctvom ZO SZCH Trenčianske Stankovce. Pozemok, na ktorom je hala
postavená, bol v zmysle Zmien a doplnkov ÚP č. 2 určený pre výstavbu verejno-prospešnej
stavby – Domova sociálnych služieb.
Slovenský zväz chovateľov by nákupom lodných kontajnerov získal skladový priestor ako
náhradu súčasných priestorov v jestvujúcej hale v areáli ECAV v Trenčianskych
Stankovciach, ktoré je výbor ZO SZCH pripravený poskytnúť na plánovanú výstavbu domu
opatrovateľskej služby ECAV v Trenčianskych Stankovciach.
V prípade schválenia nákupu l ks lodného kontajnera, financovanie sa uskutoční formou
mimoriadnej dotácie z rozpočtu obce. Výdavky navrhujeme pokryť presunom z rozpočtovej
položky EK 637, FK 01.1.1, Program 8.3, kde je v súčasnosti úspora, z dôvodu
neuskutočnenia niektorých spoločenských a kultúrnych podujatí.
Preto sme pripravili Rozpočtové opatrenie č. 2
V zmysle § 14, ods. 2 a) Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
Z. z. v z. n. p. navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t. j.: znížiť rozpočet bežných
výdavkov EK 637, FK 01.1.1, Program 8.3 vo výške 4 040 € a zároveň zvýšiť rozpočet
bežných výdavkov EK 642, FK 08.4.0, Program 8.4 vo výške 4 040 €.
Rozprava: vystúpili Ing. Martin Kudla, PhD., p. Tomík, Ing. Kadák, Ing. Mojžiš, PaedDr.
Šmatláková
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 46/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje v zmysle čl. 4 ods. 4) druhá a tretia veta VZN
č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, mimoriadnu dotáciu vo výške
4 040 € pre Slovenský zväz chovateľov, Základná organizácia Trenčianske Stankovce, 913 11
Trenčianske Stankovce, IČO: 00178322 na nákup 1 ks lodného kontajnera.
Podmienkou poskytnutia mimoriadnej dotácie (prevod peňazí z účtu obce v banke na účet ZO
SZCH Trenčianske Stankovce) je preukázanie právoplatného prevodu vlastníckeho práva
k budove - haly súp. č. 361 k. ú. Malé Stankovce zo ZO SZCH Trenčianske Stankovce,
913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 00178322 na ECAV Trenčianske Stankovce, 913 11
Trenčianske Stankovce 340, IČO: 35602601
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
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Uznesenie č. 47/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2, zníženie rozpočtu
bežných výdavkov EK 637, FK 01.1.1, Program 8.3 vo výške 4 040 € a zvýšenie rozpočtu
bežných výdavkov EK 642, FK 08.4.0, Program 8.4 vo výške 4 040 €.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 5 - Záver
Starosta obce JUDr. Martin Markech oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 1830 hod.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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