OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 117/2019
Dňa: 29. 01. 2019

Z Á P I S N I C A č. 1/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 29. 01. 2019 v zasadačke obecného úradu

Január 2019

Overovatelia:

Ing. Jozef Kadák
Peter Justus

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného dňa 29.01.2019
od 1700 hod. do 1853 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 22.01.2019.
Prezentácia:
počet prítomných poslancov 5 z celkového počtu 9 poslancov.
Ospravedlnení: Ing. Jozef Mojžiš, Ing. Martin Kudla PhD., Ing. Beňovič – dostaví sa neskôr, Bc.
Križan – dostaví sa neskôr
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. Jozef Kadák
Peter Justus

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

Program:
Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 13.12.2018
STLF a.s. – ukončenie zmluvy o nájme
Dotácia na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce
Zámer spoločnosti CBA Slovakia, a.s.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Správa o výsledku vykonaných kontrol
Schválenie Komisie pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky obce a do Stankovského
informátora
8. Doplnenie člena Komisie kultúry, školstva a športu
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu – TEAM POLAS
10. Rôzne
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hlasovanie za návrh programu:
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5 , proti: 0 , zdržal sa: 0 )
Návrh bol schválený
K bodu 1 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce
Trenčianske Stankovce dňa 13.12.2018
Rozprava: -

2

Dostavil sa Ing. Beňovič o 17:09 hod.
Počet prítomných poslancov: 6
N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 1/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 13.12.2018.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 1 – Ing. Beňovič )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – STLF a.s. – ukončenie zmluvy o nájme
Dôvodová správa :
Dňa 8. októbra 2018 bola na obec Trenčianske Stankovce doručená žiadosť spoločnosti STLF a.s.,
Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín (ďalej len „STLF“), v ktorom STLF ako nájomca žiada obec
Trenčianske Stankovce ako prenajímateľa o ukončenie zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 14.09.2011,
ktorej predmetom je prenájom objektu Oddychového centra, súpisné číslo 525 v členení reštaurácia,
ubytovacia časť (parc. reg. CKN 245/5) a zimná záhrada (parc. reg. CKN č. 245/13), a to dohodou ku
dňu 31.12.2018. Uznesením obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Stankovciach č. 87/2018 zo
dňa 26.11.2018 nebola požiadavka STLF zo strany obce akceptovaná. Dňa 08.01.2019 prebehlo na
Obecnom úrade pracovné rokovanie za účasti zástupcov prenajímateľa a niektorých poslancov
obecného zastupiteľstva. Predmetom rokovania bolo skoršie ukončenie nájmu nielen v ubytovacej
časti a reštaurácii, ale aj ukončenie nájmu nebytových priestorov – sauny (Zmluva o nájme
nebytových priestorov č. 3/2014 zo dňa 30. 06. 2014) ako aj ukončenie Zmluvy o výpožičke
športovísk v znení neskorších dodatkov. Na základe záverov tohto stretnutia predkladáme návrh na
uznesenie.
Rozprava: vystúpili Patrik Tomík, Peter Justus, Ing. Matúš Beňovič, Ing. Jozef Kadák, Dušan Pevný
N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje :
Podľa Čl. VI odstavec 1. písm. b) Zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 14.09.2011, medzi Obcou
Trenčianske Stankovce ako prenajímateľom a spoločnosťou STLF s.r.o., Hodžova 23, 911 01 Trenčín
(od 31.07.2012 STLF a.s., Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín), IČO: 44 501 331 ako nájomcom
ukončenie nájmu objektu Oddychového centra, súpisné číslo 525 v členení reštaurácia, ubytovacia
časť (parc. reg. CKN 245/5) a zimná záhrada (parc. reg. CKN č. 245/13) dohodou ku dňu 31.03.2019.
Podmienkou ukončenia nájmu dohodou k 31.3.2019 je vysporiadanie všetkých vlastníckych vzťahov
a vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi zmluvnými stranami.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje :
Podľa Čl. IV odstavec 2. písm. a) Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2014 uzatvorenej dňa
30.06.2014, medzi Obcou Trenčianske Stankovce ako prenajímateľom a spoločnosťou STLF a.s.,
Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín, IČO: 44 501 331 ako nájomcom ukončenie nájmu nebytového
priestoru – sauny, nachádzajúcej sa na 2. nadzemnom podlaží stavby – Oddychového centra súp. č.
525, postaveného na parc. C KN č. 245/5 dohodou ku dňu 31.01.2019.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje :
Podľa Čl. V odstavec 5 Zmluvy o výpožičke športovísk uzatvorenej dňa 15.09.2011 medzi Obcou
Trenčianske Stankovce ako požičiavateľom a spoločnosťou STLF s.r.o., Hodžova 23, 911 01 Trenčín
(od 31.07.2012 STLF a.s., Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín), IČO: 44 501 331 ako vypožičiavateľom
ukončenie výpožičky odstúpením od tejto zmluvy.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 3 – Dotácia na spracovanie územno – plánovacej dokumentácie obce
Dôvodová správa :
V súlade so zákonom č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obcí môžu obce v rozpočtovom roku 2019 požiadať o dotáciu od
15. januára 2019 do 28.februára 2019. Ministerstvo môže poskytnúť obci dotáciu aj na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo
územného plánu zóny. Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií
obcí pre rok 2019 je 610 000 €.
Súčasťou žiadosti je povinnosť predložiť uznesenie obecného zastupiteľstva o spolufinancovaní min.
výške 20% oprávnených nákladov ako aj uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri
mesiace, obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Rozprava: vystúpili Peter Justus, Ing. Matúš Beňovič
N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo Trenčianskych Stankovciach s ch v a ľ u j e :
a) vypracovanie žiadosti o dotáciu na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie za
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účelom zmien a doplnkov ÚP Obce Trenčianske Stankovce
b) spolufinancovanie oprávnených nákladov dotácie na spracovanie územno-plánovacej
dokumentácie, najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z.z. .
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo Trenčianskych Stankovciach s ch v a ľ u j e :
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í s o z á v ä z k o m,
ktorý spočíva v tom, že proces
obstarávania schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 4 – Zámer spol. CBA Slovakia, a.s., ul. Dukelských hrdinov č. 2, 984 01 Lučenec

Dôvodová správa:
Dňa 21.11.2018 bola na Obecný úrad v Trenčianskych Stankovciach doručená ponuka spoločnosti
CBA Slovakia, a.s. list zo dňa 19.11.2018 na odkúpenie časti obecnej parcely CKN č. 283/1 k.ú.
Malé Stankovce, LV č. 231 o predbežnej výmere 1770 m2. Zámerom spoločnosti je postaviť na
uvedenom pozemku obchodný priestor s parkovaním.
Zámer spoločnosti CBA Slovakia, a.s. o odkúpenie časti parcely predkladáme Obecnému
zastupiteľstvu na schválenie:
Rozprava: vystúpili PaedDr. Šmatláková, Ing. Matúš Beňovič, Peter Justus, Patrik Tomík, Dušan
Pevný
N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer spoločnosti CBA Slovakia a.s. na odkúpenie časti
pozemku C-KN parc. č. 283/1 v k.ú. Malé Stankovce LV č. 231 uvedený v liste zo dňa
19.11.2018.
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Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 0 , proti: 6 , zdržal sa: 0 )
Uznesenie nebolo schválené
K bodu 5 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Dôvodová správa :
Správu predkladám na rokovanie obecného zastupiteľstva podľa §18f ods.(1) písm. e) zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Správa zahrňuje výsledky kontrol podľa schválených polročných plánov kontrol vykonaných za
obdobie roka 2018. Správa štatistický sumárnou formou popisuje rozsah a výsledky kontrol.
Podrobné výsledky z týchto kontrol sú uvedené v osobitných správach a v zodpovedajúcom rozsahu
boli predkladané na rokovania obecných zastupiteľstiev vo forme priebežných správ z vykonaných
kontrol.
Rozprava: Patrik Tomík
Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. 8/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Počet prítomných poslancov:
(Za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 – Správa o výsledku vykonaných kontrol
Dôvodová správa :
Správu predkladám na rokovanie obecného zastupiteľstva na základe povinnosti vyplývajúcej z § 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 október až
december 2018. Správa nadväzuje na priebežnú správu predloženú dňa 26.09.2018 na rokovaní
obecného zastupiteľstva.
Rozprava: vystúpili Ing. Jozef Kadák, PaedDr. Šmatláková, Ing. Beták, Dušan Pevný
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Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 9/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie:
Priebežnú správu o výsledku vykonaných kontrol hlavným kontrolórom v období október až
december 2018.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 7 - Schválenie Komisie pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky obce a do
Stankovského informátora

Dôvodová správa :
Podľa § 15, ods.2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
Rozprava: Návrh

na

Uznesenie č.

u z n e s e n i e:
10/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komisiu pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky
obce a do Stankovského informátora pri Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Stankovciach
v tomto zložení:
Predseda: PaedDr. Oľga Šmatláková
Členovia stáli: Mgr. Gabriela Trnavská, Mgr. Lenka Pazderová, Mgr. Silvia Justusová, Anna
Navrátilová
Člen – tajomník: Drahoslava Zemánková

Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 8 - Doplnenie člena Komisie kultúry, školstva a športu

Dôvodová správa :
Uznesením č. 100/2018 Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu a členov Komisie kultúry, školstva
a športu. Vzhľadom na veľký záujem spolu podieľať sa na organizovaní obecných akcií navrhujeme
doplniť člena: Mareka Tanáča
Rozprava: vystúpil Patrik Tomík,
Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie člena Komisie kultúry, školstva a športu o
Mareka Tanáča.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 9 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu: TEAM POLAS,
Denis Poláš, Veľké Stankovce 771, 913 11 Trenčianske Stankovce
Dôvodová správa :
Dňa 05.12.2018 bola doručená na Obecný úrad Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
Termín doručenie je do 30.09. bežného roka pre obdobie nasledujúceho kalendárneho roka. Podľa
článku 4, bod 4 Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácii
z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce je možné podať žiadosť aj v mimoriadnych a odôvodnených
prípadoch aj v priebehu roka.
( http://www.trencianskestankovce.sk/samosprava/vseobecno-zavazne-nariadenia-obce/vzn-platne/ ).
Občianske združenie TEAM POLAS uviedlo dôvod neskoršieho podania žiadosti vznikom
občianskeho združenia po termíne na podanie žiadosti, keďže vzniklo až v novembri 2018.
Požadovaná výška dotácie je 1.500 €. Účel poskytnutia viď. príloha.
Rozprava: Ing. Jozef Kadák, PaedDr. Šmatláková, Peter Justus, Ing. Beňovič, Dušan Pevný, Patrik
Tomík
Dostavil sa Bc. Križan 18:25 hod.
Počet prítomných poslancov: 7
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Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e poskytnúť žiadateľovi TEAM POLAS, Denis Poláš, Veľké
Stankovce 771, Trenčianske Stankovce dotáciu vo výške 1.500 € z rozpočtu na základe zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2015
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 0, proti: 1 – Patrik Tomík, zdržal sa: 6 – Ing. Beňovič, )
Uznesenie nebolo schválené

K bodu 10 - Rôzne
JUDr. Lipták, hlavný kontrolór:
V súvislosti s novým volebným obdobím orgánov obce v záujme prehĺbenia transparentnosti
a informovanosti občanov a tým i k zvýšeniu záujmu občanov o veci verejné odporúča:
1. Zabezpečiť na webovej stránke obce zverejňovanie materiálov pred ich prerokovaním v obecnom
zastupiteľstve. Zverejňovanie by nespôsobovalo žiadnu materiálnu, administratívnu ani finančnú
záťaž, nakoľko by išlo iba o zverejnenie materiálov ktoré sú podľa rokovacieho poriadku zasielané
poslancom. Vzhľadom k tomu, že rokovania zastupiteľstva sú zo zákona verejné, zverejnenie
materiálov nemôže spôsobiť zásah do ochrany osobných údajov.
2. V súlade s platným rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva odporúča uvádzať
v zápisniciach aspoň stručný obsah vystúpení jednotlivcov v rozprave, pokiaľ netrvajú na úplnom
znení, ktoré by povinne odovzdali v písomnom vyhotovení. Zároveň pre lepšiu orientáciu občanov
v zápisniciach zo zasadnutí obecného zastupiteľstva odporúča uvádzať pri menách diskutujúcich
i príslušnú funkciu (starosta, prednostka, poslanec, ekonóm, kontrolór, vedúci, občan a pod.)
3. Aktualizovať webovú stránku obce, ktorá v súčasnosti obsahuje viac nesprávnych informácií.
PaedDr. Šmatláková – rekreačné poukazy ZŠ
JUDr. Markech pozýva na Obecnú zabíjačku, ktorá sa bude konať 2.3.2019
Ďalej informoval o stave jednotlivých projektov.
K bodu 11- Záver
Starosta obce oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 18:53 hod. poďakovaním všetkým prítomným za
účasť.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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