OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 967/2020
Dňa: 21.09.2020

Z Á P I S N I C A č. 5/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 21. 09. 2020 v zasadačke obecného úradu

September 2020

Overovatelia:

Ing. Martin Kudla, PhD.
Bc. Jaroslav Križan

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného dňa
21.09.2020 od 1630 hod. do 1816 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 09.09.2020
Prezentácia:
počet prítomných poslancov 6 z celkového počtu 9 poslancov.
Ospravedlnení: Ing. Beňovič, Patrik Tomík, 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:

Ing. Martin Kudla, PhD.
Bc. Jaroslav Križan

Hlasovanie za návrh overovateľov zápisnice: 6
Počet prítomných poslancov:
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Návrh bol schválený

Program:
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ dňa 22. 06.2020 a 20. 07. 2020
Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 30.6.2020
Informácia o zmene rozpočtu
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2019 obce Trenčianske Stankovce
Konsolidovaná výročná správa Obce Trenčianske Stankovce za rok 2019
5. Návratná finančná výpomoc
6. Zmena úlohy v programovom rozpočte
7. JUDr. Lipták – Priebežná správa o výsledku kontroly
8. Zriadenie vecného bremena AXOR
9. Michal Minárik, zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
10. Zuzana a Jana Husárové a spol., súhlas s umiestnením stavby a vybudovaním
prístupovej komunikácie k.ú. Rozvadze
11. Informácia o vydaní organizačného poriadku
12. Rôzne
13. Záver
1.
2.
3.
4.

Hlasovanie za návrh programu:
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 )
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Návrh bol schválený
K bodu 1 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Obce Trenčianske Stankovce dňa 22.06.2020 a 20.07.2020
Rozprava:
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 31/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 22.06.2020 a 20.07.2020
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 30.6.2020
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 30.6.2020 – viď predložený materiál. Definitívna správa o plnení
rozpočtu roku 2020 bude súčasťou Záverečného účtu obce (do 30.6.2021).

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)

SPOLU
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
Výdavkové fin. operácie

Výdavky bežné + kapitálové
Výdavkové fin. operácie

SPOLU
celkové príjmy
celkové výdavky
prebytok rozpočtu

schválený rozpočet upravený rozpočet k
2020
30.6.2020
čerpanie k 30.6.2020 % plnenia
2 579 788,00
2 505 911,71
1 514 579,32
60
33 950,00
33 950,00
52 843,15
156
2 613 738,00
2 539 861,71
1 567 422,47
62
0,00
0,00
316 008,04
2 613 738,00
2 539 861,71
1 883 430,51
74
0,00
0,00
26 488,33
260 000,00
279 783,94
45 905,42
16

2 873 738,00

2 819 645,65

1 955 824,26

69

schválený rozpočet upravený rozpočet k
2020
30.6.2020
čerpanie k 30.6.2020 % plnenia
1 237 274,00
1 145 721,11
467 616,89
41
864 804,00
885 509,00
368 473,20
42
0,00
11 111,54
11 111,54
361 861,00
361 861,00
147 124,69
41
33 950,00
33 950,00
21 186,80
62
2 497 889,00
2 438 152,65
1 015 513,12
42
353 000,00
353 000,00
364 723,62
103
0,00
0,00
0,00
2 850 889,00
2 791 152,65
1 380 236,74
49
0,00
0,00
0,00

2 850 889,00

2 791 152,65

1 380 236,74

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

2 819 645,65
2 791 152,65
28 493,00

1 955 824,26
1 380 236,74
575 587,52

49
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Rozprava: vystúpili Ing. Kadák, Ing. Mojžiš
Návrh na uznesenia
Uznesenie č. 32/2020
OZ berie na vedomie Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2020.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, 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 II. kvartál 2020“. Ide o zmeny
príjmov (a súvisiacich výdavkov) v časti prijatých dotácií.
Rozprava: vystúpili Ing. Mojžiš
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 33/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu
príjmov a súvisiacich výdavkov v časti prijatých dotácií za II. kvartál 2020.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 4 – Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2019 obce Trenčianske Stankovce
Dôvodová správa :
Konsolidovaná výročná správa Obce Trenčianske Stankovce za rok 2019 je dokument, ktorý
nielen formou čísiel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku
2019, ale poskytuje aj základné informácie o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky
súčasti konsolidovaného celku, analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku a ostatné
dôležité informácie o obci a jej organizácii ako konsolidovanej účtovnej jednotky. Obec
Trenčianske Stankovce zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za ňou zriadenou
rozpočtovou organizáciou – Základná škola Jána Lipského s materskou školou, tvoriace
konsolidovaný celok na základe ich individuálnych účtovných závierok. Konsolidovanú
účtovnú závierku overuje audítor.
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Dňa 22.6.2020 zobralo OZ na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky k 31.12.2019. Po vypracovaní konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej
výročnej správy, audítor prikladá Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy za rok 2019. Konsolidovaná účtovná
závierka a všetky prislúchajúce dokumenty sú zverejnené v Registri účtovných závierok
Ministerstva financií Slovenskej republiky ( www.registeruz.sk ).
Rozprava: Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. 34/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Správu nezávislého audítora
o overení konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2019
obce Trenčianske Stankovce.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 5 – Návratná finančná výpomoc
Dôvodová správa :
Dňa 12.8.2020 Vláda SR schválila materiál pod názvom: „Návrh na poskytnutie návratných
finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 (ďalej aj ako „Finančná výpomoc“)“. Forma finančnej
výpomoci je bezúročná a návratná. Finančná výpomoc je určená na kompenzáciu výdavkov
vyčerpaných obcou v priebehu roka 2020, maximálne sa poskytne do výšky výpadku dane
z príjmov za rok 2020. Splatnosť finančnej výpomoci je sedemročná, pričom prvá splátka
bude uhradená v roku 2024. Podľa informácie z webovej stránky MFSR výpadok dane
z príjmov fyzických osôb za rok 2020 bude pre našu obec 68 130 €.
Obec môže prijať návratnú finančnú výpomoc len ak jej celková suma dlhu neprekročí 50%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných
zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných
dodávateľských úverov v príslušnom rozpočtovom roku neprekročí 25% skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté
v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky
poskytnuté z EU a iné prostriedky poskytnuté zo zahraničia alebo prostriedky získané na
základe osobitného predpisu.
Obec môže použiť návratnú finančnú výpomoc len na účely financovania činnosti/projektu
nehospodárskeho charakteru, sprievodné hospodárske činnosti, financovanie činnosti/projektu
lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí (ani potencionálne) narušenie hospodárskej
súťaže medzi členskými štátmi.
Podmienkou žiadosti o návratnú finančnú výpomoc je jej schválenie obecným
zastupiteľstvom. Obec môže požiadať o návratnú finančnú výpomoc do 31. októbra 2020.
V prípade schválenia podania žiadosti navrhujeme touto návratnou finančnou výpomocou
pokryť náklady na rekonštrukciu krytu vozovky a chodníka v časti obce Sedličná pri
autobusovej zastávke. Tieto náklady predstavujú sumu podľa Zmluvy o dielo 67 408,64 €.
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Rozprava: vystúpili Ing. Kadák
Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. 35/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje podanie žiadosti o návratnú finančnú
výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb od štátu 2020 pre obec
Trenčianske Stankovce vo výške 67 408,64 € od Ministerstva financií SR.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 – Zmena úlohy v programovom rozpočte
Dôvodová správa :
Navrhujeme zmenu programovej úlohy z programu 2, podprogram 2.3 presunúť do programu
10, podprogram 10.2 vo výške 35 000 €. Finančný rozpočet sa tým nezmení.
V súvislosti s nepriaznivou situáciou na Slovensku v tomto roku sa niektoré investičné akcie
nebudú konať. Týka sa to aj naplánovanej rekonštrukcie a modernizácie domu smútku vo
výške 160 000 € v programovom rozpočte obce, program 2, podprogram 2.3.
Koncom roka 2019 (až po schválení rozpočtu obce), obec dostala dotáciu z Ministerstva
financií vo výške 25 000 € na rekonštrukciu zdravotného strediska s termínom použitia
dotácie do 31.12.2020. Keďže predpokladané celkové náklady na rekonštrukciu (strecha
a fasáda) budú vo výške cca 60 000 €, s odpočítaním dotácie obec dofinancuje cca 35 000 €.
Obec má vo finančnom rozpočte schválenú položku EK 717 – Realizácia stavieb a ich
technického zhodnotenia s kódom zdroja 46 (RF), čo uvedené náklady pokryje, avšak zmení
sa účel použitia v programovom rozpočte.
Rozprava: Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. 36/2020
OZ schvaľuje Zmenu úlohy v programovom rozpočte z programu 2, podprogram 2.3
presunúť do programu 10, podprogram 10.2 vo výške 35 000 € na Rekonštrukciu zdravotného
strediska.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

K bodu 7 – Priebežná správa o výsledku kontroly
Dôvodová správa :
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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 máj
až august 2020. Správa nadväzuje ročnú správu predloženú dňa 22.6.2020 na rokovaní
obecného zastupiteľstva.
Rozprava: vystúpili Ing. Kadák, Ing. Mojžiš, Bc. Križan
Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. 37/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Priebežnú správu o výsledku
vykonaných kontrol hlavným kontrolórom v období máj až august 2020.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 8 – Zriadenie vecného bremena AXOR
Dôvodová správa :
Z dôvodu pripojenia stavby „IBV Priehrada“ žiadateľom AXOR s. r. o. Adamovské
Kochanovce 57, k distribučnej sústave Západoslovenskej distribučnej, a. s. Bratislava
a v zmysle „Zmluvy o spolupráci č. 1818300056-ZoS zo dňa 17.12.2018, sa Západoslovenská
distribučná, a. s. Bratislava zaviazala, že vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických
vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku. Vlastník zaťažených
nehnuteľností-Obec Trenčianske Stankovce má povinnosť zriadiť v prospech oprávneného
/Západoslovenská distribučná, a. s./ vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie za úhradu.
Rozprava: Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. 38/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje z dôvodu pripojenia stavby „IBV Priehrada“
Trenčianske Stankovce, zriadenie vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa
v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Stankovce a katastrálnom území Veľké Stankovce,
zapísaných na LV č. 740 a 489, v prospech tretej osoby a to Západoslovenskej distribučnej,
a. s. Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 346 331.
Elektroenergetické zariadenia sa nachádzajú na častiach zaťažených nehnuteľností
vyznačených v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 36335924-140-19 zo
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dňa 20.06.2019 vyhotoviteľ Ing. Štefan Kajla, overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom pod č. 963/19 dňa 25.7.2020 ako:
1) diel 1 – pozemok reg. KN E parc. č. 1248 o výmere 19 m2,
2) diel 2 – pozemok reg. KN E parc. č. 1676/102 o výmere 15 m2,
3) diel 3 – pozemok reg. KN E parc. č. 1750/1 o výmere 2 m2,
4) diel 5 – pozemok reg. KN C parc. č. 1502/3 o výmere 25 m2,
5) diel 9 – pozemok reg. KN C parc. č. 1751 o výmere 157 m2.
Vecné bremená spočívajú v povinnosti povinného z vecného bremena (Obec Trenčianske
Stankovce) ako výlučného vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej
nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických
zariadení a ich odstránenie;
Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú.
Obec Trenčianske Stankovce ako povinný, zriaďuje vecné bremená za jednorazovú odplatu
vo výške 0,68 €, slovom: šesťdesiatosem euro centov bez DPH za 1 m2 výmery zameraných
vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t. j. vecné bremená vymedzené
geometrickým plánom o výmere 218m2 celkom vo výške 150,- €, slovom: jednostopäťdesiat
EUR bez DPH, v zmysle Znaleckého posudku č. 99/2019 zo dňa 17.10.2019 vypracovaného
odborne spôsobilou osobou Ing. Pavlom Rosívalom.
Všetky náklady spojené s katastrálnym konaním vo veci vkladu vecných bremien do katastra
nehnuteľností podľa zmluvy, vrátane správneho poplatku za katastrálne konanie vo veci
vkladu vecných bremien do katastra nehnuteľností, znáša v plnej výške žiadateľ. (AXOR
s. r. o. Adamovské Kochanovce 57).

Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 9 – Michal Minárik – zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
Dôvodová správa :
Dňa 01.07.2020 nám p. Michal Minárik, Trenč. Stankovce 353, listom oznámil skutočnosť, že
časť pozemku, parc. č. C-KN č. 442/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17,33 m2, ktorý
mal v prenájme za účelom užívania dočasnej stavby - garáže, nebude ďalej užívať, pretože
garáž predal p. Vladimírovi Janíčkovi, bytom Selec č. 114.
Nakoľko p. Janíček sa stal novým majiteľom garáže, je potrebné vytvoriť novú nájomnú
zmluvu na pozemok pod garážou a z toho dôvodu predkladáme OZ návrh na uznesenie.
Zámer prenájmu časti pozemku parc. C-KN č. 442/2 k. ú. Malé Stankovce , výmera 17,33 m2
bol zverejnený na www.stránke obce a tiež na vývesnej tabuli dňa 04.09.2020 po dobu 15
dní, bez pripomienok verejnosti.
Rozprava: vystúpili Ing. Mojžiš
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Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. 39/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach súhlasí s ukončením prenájmu časti pozemku parc.
č. C-KN č. 442/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17,33 m2 k. ú. Malé Stankovce pre
p. Michala Minárika, bytom Trenčianske Stankovce 353, ku dňu 30.09.2020. Dôvodom
ukončenia nájmu je predaj dočasnej stavby, garáže, ktorá sa na pozemku nachádza, novému
vlastníkovi.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 40/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach:
A/určuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9a ods.9, písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom majetku – časť
parcely C-KN č. 442/2 o výmere 17,33 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Malé
Stankovce pánovi Vladimírovi Janíčkovi, bytom Selec č.114, za cenu 2 €/m2 /rok.
Odôvodnenie :
Pozemok k. ú. Malé Stankovce parc. č. 442/2 je vedený na LV č.231, vlastník: Obec
Trenčianske Stankovce. Na jeho jednotlivých častiach sú postavené dočasné stavby – garáže.
Bývalý nájomník pozemku a majiteľ garáže, p. Michal Minárik, Trenč. Stankovce 353, predal
svoju garáž p. Vladimírovi Janíčkovi, bytom Selec č.d.114. Toto je dôvod na uzatvorenie
novej nájomnej zmluvy na pozemok pod dočasnou stavbou garáže.
B/schvaľuje prenájom
parc. C-KN č. 442/2 o výmere 17,33 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Malé Stankovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9a ods.9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú pánovi Vladimírovi
Janíčkovi, bytom Selec č.114, v termíne od 01.10.2020, za cenu 2 €/m2/rok.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

K bodu 10 – Súhlas s umiestnením stavby a vybudovaním prístupovej komunikácie k. ú.
Rozvadze
Dôvodová správa :
Dňa 09.09.2020 bola na obec Trenčianske Stankovce doručená žiadosť Zuzany Husárovej,
Jany Husárovej obe bytom Trenčianske Stankovce 440, Matúša Bittera, bytom Trenč.
Stankovce 79, Lukáša Volníka, bytom Legionárska 660/47 Trenčín (ďalej len „žiadatelia“)
o vyjadrenie obce k zámeru umiestnenia stavby a vybudovania účelovej prístupovej
komunikácie na pozemku vo vlastníctve obce. Žiadatelia v žiadosti požadujú od obce
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vyjadrenie k záberu pozemku s cieľom vybudovať verejnú prístupovú komunikáciu na
parcele č. 245/1 (E-KN č. 447/63) a parc. č. 245/2 (E-KN č. 447/83), k. ú. Rozvadze,
vedené na LV č. 454. Žiadatelia chcú využiť vybudovanú komunikáciu pre potreby prístupu
na pozemky na parc. C-KN č. 143/5 a parc. C-KN č. 143/1 za účelom výstavby dvoch
rodinných domov.
Keďže požiadavky žiadateľov sa týkajú aj nakladania s majetkom obce, je potrebné aby
obecné zastupiteľstvo prijalo k vyššie uvedenej žiadosti svoje stanovisko - uznesenie.
Rozprava: vystúpili Ing. Kadák, Ing. Mojžiš, p. Pevný,
Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. /2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach v súvislosti so žiadosťou Zuzany Husárovej, Jany
Husárovej obe bytom Trenčianske Stankovce 440, Matúša Bittera, bytom Trenč. Stankovce
79, Lukáša Volníka, bytom Legionárska 660/47 Trenčín (ďalej len „žiadatelia“) zo dňa
09.09.2020:
a) súhlasí so zámerom žiadateľov vybudovať účelovú prístupovú komunikáciu na
parcele 245/1 (E-KN č. 447/63 a parc. č. 245/2 (E-KN č. 447/83) k. ú. Rozvadze,
vedené na LV č. 454, vlastník Obec Trenčianske Stankovce.
b) podmieňuje súhlas tohto stanoviska zachovaním prístupu do danej lokality aj pre
ostatných vlastníkov pozemkov.
c) požaduje odsúhlasenie projektovej dokumentácie pred územným rozhodnutím
a stavebným povolením, aby:
- komunikácia spĺňala kritéria pozemnej komunikácie použiteľná aj pre potreby
prejazdu mechanizmov na obsluhu pozemkov umiestnených za pozemkami
žiadateľa,
- bolo vyriešené odvodnenie na komunikácií z dôvodu ochrany pred povodňami
d) požaduje, aby po právoplatnom ukončení kolaudačného konania prístupová
komunikácia bola prevedená darovaním Obci Trenčianske Stankovce.
Návrh JUDr. Martina Markecha za odročenie bodu 10 do vypracovania cenovej ponuky
a analýzy možných riešení napr. riešenia prístupu cez pozemok cesty III. triedy
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený
K bodu 11 - Oznámenie o zmene organizačnej štruktúry
Dôvodová správa :
S účinnosťou od 1.8.2020 bola na obecnom úrade v Trenčianskych Stankovciach prijatá
zmena organizačnej štruktúry. Starostom obce bol vydaný organizačný poriadok, v rámci
ktorého bola okrem iného zrušená pozícia prednostu obecného úradu ako aj tri ďalšie
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pracovné miesta. Nová organizačná štruktúra obecného úradu Trenčianske Stankovce je
zverejnená na webovom sídle obce.
Podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu
a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní
a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.
Na základe vyššie uvedeného ustanovenia predkladám túto skutočnosť obecnému
zastupiteľstvu na vedomie.
Rozprava: vystúpili Ing. Kadák, Ing. Mojžiš
Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. 41/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie informáciu o vydaní Organizačného
poriadku obecného úradu v Trenčianskych Stankovciach účinného od 1.8.2020.
Počet prítomných poslancov: 6
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 12 – Rôzne
Starosta obce informoval o:
- prehľade podielových daní
- prehľade investície „Nového pavilónu MŠ“
- stave rekonštrukcie budovy Zdravotného strediska
- príprave 3 verejných obchodných súťaží.
Riaditeľka školy Mgr. Trnavská poďakovala za spoluprácu obce pri obnove školskej družiny.
K bodu 13 - Záver
Starosta obce JUDr. Martin Markech oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 1816 hod.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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