OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 535/2018
Dňa: 11.06.2018

Z Á P I S N I C A č. 4/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 11.06. 2018 v zasadačke obecného úradu

Jún 2018
Overovatelia: Bc. Jaroslav Križan
Ing. Jozef Mojžiš

Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce, konaného dňa 11.6.2018 od 1700 hod. do 1925 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.
Prezentácia: prítomných poslancov 5 z celkového počtu 9 poslancov. Ospravedlnení: Ing. Martin
Poruban, Ing. Martin Kudla PhD., Dušan Pevný, JUDr. Simona Mastelová
Nakoľko účasť poslancov je nadpolovičná, starosta obce skonštatoval, že OZ je schopné rokovať
a uznášať sa. Po privítaní prítomných otvoril zasadnutie OZ.
Písaním zápisnice bola poverená: Galina Dobiašová
Overovatelia: Bc. Jaroslav Križan
Ing. Jozef Mojžiš
Hlasovanie za návrh overovateľov zápisnice:
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28.5.2018
Hospodárenie obce za rok 2017 - Záverečný účet, Tvorba rezervného fondu
Ukončenie spoločného stavebného úradu
Vklad majetku do TVK
Žiadosť o NFP
Rôzne
Záver

Návrh na zmenu podali: JUDr. Markech
6. Žiadosť o vydanie stanoviska k zámeru výstavby verejného vodovodu – Ing. Vašica
7. Rôzne
8. Záver
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 28.5.2018
Rozprava: 2

Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 45/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 28.5.2018
Počet prítomných poslancov:
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Hospodárenie obce za rok 2017 - Záverečný účet,
Tvorba rezervného fondu
Dôvodová správa :
Podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy... obec po skončení
rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do Záverečného účtu obce.
Obec Trenčianske Stankovce v roku 2017 hospodárila so schodkom bežného a kapitálového rozpočtu
236 615,12 €, zostatok finančných operácií v sume 377 821,86 EUR bol použitý na vysporiadanie
schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 236 615,12 EUR. Zostatok finančných operácií
podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 141 206,74 EUR,
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 141 206,74 EUR (t.j. zvýšiť jeho aktuálny
zostatok: 389 033,52 EUR).
Rozprava: Návrh na uznesenie:
Uzn. č. 46/2018
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uzn. č. 47/2018
OZ berie na vedomie správu audítora o overení IÚZ a KÚZ za rok 2017.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uzn. č. 48/2018
OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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Uzn. č. 49/2018
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
141 206,74 EUR.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 3 – Ukončenie spoločného stavebného úradu
Dôvodová správa :
Dňa 2.12.2011 prijalo Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach na svojom zasadnutí
uznesenie č. 112/2011, ktorým schválilo Zmluvu o spolupráci na výkon stavebného zákona medzi
obcami: Trenčianske Stankovce, Selec, Veľké Bierovce, Opatovce, Ivanovce, Melčice Lieskové,
Štvrtok nad Váhom, Adamovské Kochanovce.
Zmluva o spolupráci na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, uzavretá
v zmysle ustanovení § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov, § 20 a 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších prepisov nadobudla platnosť a účinnosť od 1.1.2012.
Z čl. V. bod 5.5. vyplýva, že obec Trenčianske Stankovce je zamestnávateľom zamestnanca (osoby
odborne spôsobilej), povereného výkonom úloh štátnej správy a samosprávy podľa stavebného
zákona a cestného zákona.
Podľa bodu 4.1 sa zmluva uzatvára na dobu neurčitú.
Z bodu 6.2 vyplýva, že od tejto zmluvy môže hociktorá zo zmluvných strán odstúpiť a to
k poslednému dňu aktuálneho kalendárneho štvrťroka písomnou formou. Výpoveď sa doručí
ostatným účastníkom. Výpovedná doba je 3 mesiace. K výpovedi je potrebné priložiť uznesenie
obecného zastupiteľstva.
Dodatkom č. 5 k Zmluve o spolupráci zo dňa 14.10.2016 pristúpila k Zmluve o spolupráci obec
Chocholná-Velčice. Cieľom bolo zabezpečiť viacerých zamestnancov a zabezpečiť tak zastupiteľnosť
a hlavne riadny chod spoločného stavebného úradu.
Vzhľadom na to, že daný model spoločného stavebného úradu je v súčasnosti vzhľadom na
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily neudržateľný, a taktiež skutočnosť, že obec Trenčianske
Stankovce je zamestnávateľom zamestnancov zabezpečujúcich plnenie úloh podľa stavebného
zákona aj pre ostatných účastníkov zmluvného vzťahu a teda zodpovedá za chybný postup týchto
zamestnancov v konaniach týkajúcich sa ostatných účastníkov zmluvného vzťahu, predkladám na
rokovanie návrh na vypovedanie Zmluvy o spolupráci v znení neskorších dodatkov.
Rozprava: PaedDr. Šmatláková – ako to bude ovplyvňovať financie úradu? Starosta: Ing. Pavlíková
tu zostane na 4 dni, čiže 80%, bol problém zohnať kvalifikovanú silu, spoločný stavebný úrad už
nestíha s prácou, v súčasnej dobe je tento model neudržateľný
Ing. Beňovičová – dôvod vzniku stavebného úradu bol ten, že sa v Trenčíne rušil stavebný úrad,
vtedy bola podmienka združených stavebných úradov. Súhlasím so starostom, nestíhalo sa už vtedy,
bude to jednoduchšie
Ing. Mojžiš – ja som sa s Ing. Pavlíkovou o tom rozprával, stále im pribúdala práca, stúpa
vyčerpanosť, myslím si, že je to správne riešenie, ktoré nám pomôže
Bc. Križan – Ing. Pavlíková bude mať na starosti iba Trenčianske Stankovce
Starosta – áno 4 dni iba Trenčianske Stankovce, ďalší deň neviem, je to na nej
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Návrh

n a u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa Čl. VI. bod 6.2 Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie
preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, uzavretej v zmysle ustanovení § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, §
20 a 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, v znení dodatkov
k tejto Zmluve o spolupráci, výpoveď zo Zmluvy o spolupráci a zároveň poveruje starostu obce, aby
vykonal všetky potrebné kroky k čo najskoršiemu ukončeniu tohto zmluvného vzťahu.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 4 – Vklad majetku do TVK
Dôvodová správa :
K vkladu majetku obce Trenčianske Stankovce ako nepeňažného vkladu do základného imania
akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., IČO 36302724 so sídlom v Trenčíne
v nasledovnej špecifikácii majetku:
„Inžinierske siete pre 56 b.j. Trenčianske Stankovce – vodohospodárska časť“
- vodovod – PVC DN 100 v dĺžke 84,6 m vedený parc. č. CKN 181/8 k.ú. Rozvadze
Rozprava: Návrh

n a u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vklad majetku obce Trenčianske Stankovce, ako nepeňažného
vkladu do Základného imania akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. IČO
36302724 , so sídlom v Trenčíne
„Inžinierske siete pre 56 b.j. Trenčianske Stankovce – vodohospodárska časť“:
- vodovod – PVC DN 100 v dĺžke 84,6 m
Týkajúci sa Bytovej výstavby Rozvadze, postavenej na pozemku parc. č. C-KN 181/8, k.ú. Rozvadze,
stavebníkom Byvyserv a.s.,
(Stavba je určená a využívaná pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Na iný účel ich nie je možné
využívať)

5

Všeobecná hodnota nepeňažného vkladu do TVK, a.s. predstavuje zaokrúhlene 3. 330,-€ (slovom
tritisíctristotridsať EUR). Majetok bol ocenený znaleckým posudkom č. 11/2018 spoločnosti T O P
H O U S E , spol. s r.o. Trenčín, znalecká organizácia, Zlatovská cesta 35, 911 01 Trenčín na
základe objednávky č. 7 zo dňa 12.03.2018.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 5 – Žiadosť o NFP
Dôvodová správa :
Dňa 10.07.2017 vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán
pre Operačný program Kvalita životného prostredia Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania
a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Potencionálna
alokácia na výzvu k 1.6.2018 je 16 502 481 Eur. Minimálna výška spolufinancovania je pre obce 5%.
Oprávnené výdavky v projekte sú napr. rozhlas bezdrótový. Obec plánuje v rámci tohto projektu
vybudovať systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania, okrem iného aj nový bezdrótový
rozhlas. Termín uzavretia hodnotiaceho kola 30.6.2018. Jednou z podmienok k žiadosti o NFP je aj
podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu.
V rámci dobrých vzťahov je vhodné do projektu zapojiť aj okolitú obec Veľké Bierovce, ktorá bude
na projekte participovať ako partner projektu so samostatným rozpočtom, prílohami
a spolufinancovaním. Jednou z podmienok k žiadosti o NFP je aj Podmienka predloženia zmluvy
o partnerstve. Žiadateľ̌ je povinný predložiť pri podaní ŽoNFP platnú a účinnú Zmluvu o partnerstve
vypracovanú podľa vzoru Zmluvy o partnerstve, preto je potrebné prijať nasledujúce uznesenie.
Výstupom projektu budovania systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti
na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy je predloženie čo najviac
zasiahnutého územia projektom, preto je v hodne vytvoriť partnerstvo s okolitými obcami.
Rozprava: PaedDr. Šmatláková súhlasí, je potrebné rekonštuovať rozhlas
Ing. Beňovičová – takisto súhlasí, a pýta sa aký je predpoklad čerpania 2018 alebo až v roku 2019?
Starosta – odhadujem, že financovanie by mohlo byť až budúci rok,
Bc. Križan a Ing. Mojžiš sa informovali na detaily projektu, starosta – mala by tam byť aj siréna,
softvér, sú stanovené presné pravidlá projektu
Návrh

na uznesenie

Uznesenie č. 52/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a
včasného varovania v obci Trenčianske Stankovce a partnerskej obce“ realizovaného v rámci výzvy
„OPKŽP-PO3-SC311-2017-24“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
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- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
10 000 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Návrh

na uznesenie

Uznesenie č. 53/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje:
predloženie Prílohy č. 12 ŽoNFP: ZMLUVA O PARTNERSTVE za účelom realizácie projektu
„Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obci Trenčianske
Stankovce a partnerskej obce“ realizovaného v rámci výzvy „OPKŽP-PO3-SC311-2017-24“.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 - Žiadosť o vydanie stanoviska k zámeru výstavby verejného vodovodu – Ing. Vašica
Dôvodová správa :
Dňa 22. januára 2018 bola na obec Trenčianske Stankovce doručená žiadosť Ing. Radoslava Vašicu,
Sedličná 227, 913 11 Trenčianske Stankovce o vydanie stanoviska obce k pripravovanému zámeru –
výstavba verejného vodovodu.
Umiestnenie vodovodu v odhadovanej dĺžke 120 m je zamýšľané pod verejnou komunikáciou vo
vlastníctve obce – parcela C –KN č. 449, k. ú. Malé Stankovce a parcela C-KN č. 352, k. ú. Sedličná.
Táto žiadosť sa podáva z dôvodu výstavby zámeru výstavby rodinných domov na pozemkoch
v Malých Stankovciach.
Rozprava: Ing. Mojžiš – vodovod bude uložený v telese cesty? Starosta – táto vec bude riešená
v rámci územného konania, už je v ceste elektrika a kanalizácia, teda vodovod sa musí umiestniť
v predpísanej vzdialenosti od týchto dvoch jestvujúcich sietí. Ak to bude možné, lepšie bude uloženie
do budúceho chodníka.
Návrh

na uznesenie

Uznesenie č. 54/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach
schvaľuje predbežný súhlas na umiestnenie vodovodu pod komunikáciou obce na parcele C –KN
č. 449, k. ú. Malé Stankovce a parcele C-KN č. 352, k. ú. Sedličná pre účely vypracovania
projektovej dokumentácie.
Počet prítomných poslancov: 5
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 7 - Rôzne
Starosta obce informoval:
- doručená písomná žiadosť p. Surovského o odstránenie naplavenej zeminy z cesty (ktorá je vo
vlastníctve obce) za RD s. č. 676 – 666, v časti obce Veľké Stankovce. Prívalové dažde zaniesli
zeminu naplavenú z poľa a po posledných dažďoch sa voda vyliala do záhrad a spôsobila majiteľom
pozemkov značné škody. Priložená fotodokumentácia.
Starosta – OPS bude o tom informovaná, aby to zahrnuli do činnosti
- prišiel oficiálny list, že nám bola pridelená dotácia na učebne v sume 74 067,97 € dotácia bola
ponížená cca o 140 €
- prítomný občan p. Filip poukázal na poškodený chodník pred jeho domom, je tam prepad cca vo
výške asi 30 cm, ďalej si sťažoval na vyhlasovanie rozhlasom ohľadom pohrebov a výpadku
elektriny a taktiež, že na webovej stránke obce je málo aktuálnych informácií o dianí obce, keď si
pozrie napr. webovú stránku obce V. Bierovce alebo Tr. Turnú, majú tam toho oveľa viac.
starosta: treba byť trpezlivý, je tam potrebné urobiť aj nové lôžko, obrubníky, odhadujem cca 15 tis.
EUR, investície, ktoré robíme sa snažíme prerozdeliť do všetkých častí obce a robiť komplexne a nie
opravovať lokálne, máme tu veľa žiadostí o budovanie, resp. rekonštrukciu ciest a chodníkov, minulý
rok sa opravili dve ulice, a to vo Veľkých Stankovciach na priehrade a v Sedličnej, investície sa
musia rozdeliť aj do iných vecí, rekonštrukcie budov,.. čo sa týka rozhlasu, pozostalá rodina si to
žiada, tých pohrebov nie je toľko do mesiaca, dokonca sme vyšli v ústrety mamičkám, aby sa
nevyhlasovalo v čase spánku detí, pokiaľ to bude možné, budeme dávať viac informácií na stránku
obce
Ing. Beňovičová – je to posledná úcta voči zosnulým a určite to netrvá hodinu
PaedDr. Šmatláková – uviedla, že niektoré informácie, na ktoré poukázal pán Filip, že na webovej
stránke nie sú, ona ich tam našla
PaedDr. Šmatláková sa pýtala na parkovanie na chodníkoch, stále je ten istý problém, starosta:
písomne som žiadal políciu o súčinnosť pri riešení problému, dohodli sme sa, že polícia bude najskôr
upozorňovať, zatiaľ nemám o tom info či tu boli. My by sme potrebovali obecnú políciu, to je však
finančne veľmi náročné. V novele zákona o cestnej premávke – obce by mali udržiavať chodníky, to
bude problém, ak budú na chodníkoch parkovať autá
Ing. Mojžiš – pri obecnom úrade sa buduje podložie pod pamätník obetiam sv. vojen, boli sme u
akademického sochára Mosného ohľadom návrhu pamätníka, finančný strop je 40 tis. EUR
p. Tomík navrhol, aby pri pamätníku boli aj informačné tabule
- prítomný občan p. Martiška sa nedávno prisťahoval a poukázal na parkovanie kamiónov pod jeho
oknom, nedalo sa s ním dohodnúť, riešil to už aj na polícii a TSK, ďalej poukázal na parkovanie na
chodníku v zákrute oproti zmrzliny, navrhujem tam dať obmedzenie rýchlosti na 30. starosta: na
základe Vašej žiadosti som sa na to pozeral a rozprával som sa so šoférom kamióna pánom
Tománkom, tvrdil že parkuje na VÚC-pozemku a len naštartuje a odíde. Čo sa týka parkovania oproti
zmrzliny, najradšej by som tam dal retardéry, ale nemôžu sa tam osadiť.
Ing. Beňovičová – k problému parkovania kamiónov – možnosť plateného parkovania je na družstve,
mala by sa o to postarať firma
Starosta – p. Tománka si predvolám
Starosta – pani riaditeľka ZŠ Mgr. Sýkorová bude koncom tohto mesiaca končiť, a preto by som sa
jej chcel v mojom mene aj v mene celého obecného úradu aj v mene poslancov OZ poďakovať za
výborné a profesionálne riadenie základnej školy. Za 3,5 roka čo som vo funkcii starostu, musím
povedať, že spolupráca s pani riaditeľkou bola výborná. Verím, že Mgr. Sýkorová nás ešte občas
príde pozrieť a v prípade potreby bude ešte učiť. Chcem jej a celej rodine popriať veľa zdravia.
JUDr. Lipták – takisto poďakoval za spoluprácu a súčinnosť a pochválil dodržiavanie termínov
kontrol
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Ing. Beňovičová – ďakuje za spoluprácu za všetky roky a ďakuje aj za celý poslanecký zbor a cení si
prístup
Mgr. Sýkorová – veľmi si vážim, že som mohla s vami pracovať, zvlášť ďakujem Evke za tie roky a
starostovi Martinovi, ďakujem, že sa majetok zveľaďoval, nikdy ste nepovedali že školu nepodporíte,
vždy ste boli nápomocní škole, chcem sa poďakovať aj JUDr. Liptákovi, veľa vecí mi poradil a
pomohol, veľmi si vážim vašej spolupráce, zažila som 4 starostov, ale títo dvaja poslední mi dali
najviac. Budem sa snažiť aj naďalej spolupracovať.
K bodu 8 - Záver
Starosta obce oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 19:25 hod. poďakovaním všetkým prítomným za
účasť.
JUDr. Martin Markech
starosta obce
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