OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 430/2019
Dňa: 09.05.2019

Z Á P I S N I C A č. 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 09.05. 2019 v zasadačke obecného úradu

Apríl 2019

Overovatelia:

Ing. Martin Kudla, PhD.
PaedDr. Oľga Šmatláková

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného dňa 09.05.2019
od 1700 hod. do 19 01 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 03.05. 2019
Prezentácia:
počet prítomných poslancov 9 z celkového počtu 9 poslancov.
Ospravedlnení: 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.
PaedDr. Oľga Šmatláková

Hlasovanie za návrh overovateľov zápisnice:
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0 , zdržal sa: 0 )
Návrh bol schválený

Program:
Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 07.03.2019
Verejná obchodná súťaž – prenájom Oddychového centra
Zámer predaja 1/6 spoluvlastníckeho podielu obce na nehnuteľnostiach po p. Bednárikovi
Zámer predaja majetku obce – Bc. Ivan Poruban a manželka
Oznámenie verejného funkcionára za rok 2018
Doplnenie člena Komisie pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky obce a do
Stankovského informátora
7. Žiadosť o NFP - Nízkouhlíková stratégia obce Trenčianske Stankovce
8. Žiadosť o NFP – Wifi pre Teba obec Trenčianske Stankovce
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o poskytovaní finančných príspevkov obce
10. Žiadosť o ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1- Soňa Tanáčová –
Kvetinárstvo Soňa
11. Informácie o zmene rozpočtu
12. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
13. Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.3.2019
14. Štatút Obce Trenčianske Stankovce
15. Štatút Obecnej knižnice
16. Rôzne
17. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasovanie za návrh programu:
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9 , proti: 0 , zdržal sa: 0 )
Návrh bol schválený
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K bodu 1 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce
Trenčianske Stankovce dňa 07.03.2019
Rozprava: N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 24/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 07.03.2019.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0 , zdržal sa:0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Verejná obchodná súťaž – prenájom Oddychového centra
Dôvodová správa :
V súvislosti s ukončením nájomného vzťahu medzi obcou Trenčianske Stankovce a spoločnosťou
STLF a.s., Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín (ďalej len „STLF“) k 31.03.2019 (prenájom budovy
Oddychového centra v Rozvadzoch) a záujmom obce zabezpečiť prevádzku budovy Oddychového
centra treťou osobou predkladáme na schválenie spôsob prenájmu budovy Oddychového centra,
a vzhľadom na skutočnosť, že nikto neprejavil záujem v rámci 1. kola verejnej obchodnej súťaže
budovy Oddychového centra aj upravené podmienky obchodnej verejnej súťaže a komisie na
vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže.
Rozprava: vystúpili p. Tomík, p. Pevný, Ing. Beňovič, p. Justus, Ing. Mojžiš,
N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 25/2019
OZ obce Trenčianske Stankovce po prerokovaní materiálu:
I. s c h v a ľ u j e spôsob prenájmu majetku obce – nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v obci
Trenčianske Stankovce, časť Rozvadze a to:
a. Nebytové priestory v budove Oddychového centra – Prevádzkový objekt súp. číslo 525
postavený na parcele reg. „C“ č. 245/5 zapísaný na Liste vlastníctva č. 454 pre kat. územie:
Rozvadze, a to nebytové priestory č. 101 až č. 118, nebytové priestory č. 124 až č. 132
nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží budovy Oddychového centra a nebytové priestory č.
201 až č. 257 nachádzajúce sa na 2. nadzemnom podlaží budovy Oddychového centra, uvedené
nebytové priestory (Penzión) o celkovej výmere podlahovej plochy 797,31 m2;
b. budova Zimná záhrada bez súpisného čísla postavená na parcele reg. „C“ č. 245/13 zapísaná na
Liste vlastníctva č. 454 pre kat. územie: Rozvadze o celkovej výmere podlahovej plochy 87,05
m2 ;
c. Krytá terasa postavená na parcele reg. „C“ č. 245/13 pre kat. územie: Rozvadze o výmere 62,70
m2 ;
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d. Vonkajšie nekryté sedenie situované na parcele reg. „C“ č. 245/12 pre kat. územie: Rozvadze
o výmere 114 m2;
e. Detské ihrisko situované na parcele reg. „C“ č. 245/14 pre kat. územie: Rozvadze o výmere 196
m2
obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov).
II. s c h v a ľ u j e podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia.
III. z r i a ď u j e komisiu v zložení: Ing. Martin Kudla, PhD., Dušan Pevný, Ing. Jozef Kadák, Ing.
Jozef Mojžiš a PaedDr. Oľga Šmatláková s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž
a JUDr. Martina Markecha ako tajomníka tejto komisie s úlohou zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž
po organizačnej a administratívnej stránke.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 1 – p. Pevný )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 3 – Zámer predaja 1/6 spoluvlastníckeho podielu obce na nehnuteľnostiach po p.
Bednárikovi
Dôvodová správa :
Uznesením č. 19/2019 zo dňa 07.03.2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predaja
spoluvlastníckeho podielu obce vo výške 1/6 na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k.ú. Veľké
Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce, zapísaných na Liste vlastníctva č. 76, a to:
• pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 253 o výmere 647 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria,
• pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 255/1 o výmere 151 m2, druh pozemku záhrady,
• pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 255/2 o výmere 470 m2, druh pozemku záhrady,
• stavby – rodinného domu, súpisné číslo 625, postaveného na parcele číslo 253,
Podiel na daných nehnuteľnostiach získala po zosnulom Pavlovi Bednárikovi.
Obec v Trenčianskych Stankovciach podľa §9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejnila dňa 10.04.2019 svoj zámer predať,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoluvlastnícky podiel Obce Trenčianske Stankovce
žiadateľom: Martin Letko a Silvia Letková, rod. Obernauerová, obaja trvale bytom Trenčianske
Stankovce 130 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za sumu 12 000 eur. Do dnešného dňa
neboli vznesené pripomienky.
Rozprava: N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 26/2019
V zmysle §9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, OZ Trenčianske Stankovce schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj
spoluvlastníckeho podielu obce vo výške 1/6 na nehnuteľnostiach :
• pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 253 o výmere 647 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria,
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• pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 255/1 o výmere 151 m2, druh pozemku záhrady,
• pozemku parcela registra „C“, parcelné číslo 255/2 o výmere 470 m2, druh pozemku záhrady,
• stavby – rodinného domu, súpisné číslo 625, postaveného na parcele číslo 253,
nachádzajúcich sa v k.ú. Veľké Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce, zapísaných na Liste
vlastníctva č. 76 (ďalej len „nehnuteľnosti“),
žiadateľom: Martin Letko a Silvia Letková, rod. Obernauerová, obaja trvale bytom Trenčianske
Stankovce 130 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za sumu 12 000 eur.
Poplatky súvisiace s vkladom vlastníckych práv do katastra nehnuteľností budú znášať kupujúci.
Dôvodom hodný osobitného zreteľa:
Obec Trenčianske Stankovce sa stala v roku 2009 podielovým spoluvlastníkom predávaných
nehnuteľností. Majoritným spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností je Ferdus Stanislav r.
Ferdus, Městečko 119, Rajhrad, PSČ 664 61, Česká republika (výpis z listu vlastníctva č. 76), výška
spoluvlastníckeho podielu je 5/6. Rodinný dom, je neudržiavaný, poškodený, svojim zlým
technickým stavom ohrozuje majetok susedov. Aj napriek opakovaným výzvam zo strany obce je
pozemok pánom Ferdusom neudržiavaný, obec občas robieva údržbu pozemku.
Pre Obec Trenčianske Stankovce je podiel na nehnuteľnostiach prebytočný. Pán Ferdus nemá záujem
kúpiť spoluvlastnícky podiel obce, avšak má vzhľadom na svoje rodinné a iné dôvody záujem predať
svoj spoluvlastnícky podiel tretej osobe.
Obec odpredaním svojho podielu žiadateľom, ktorí sa stanú výlučnými vlastníkmi uvedených
nehnuteľností očakáva vyriešenie zlého technického stavu rodinného domu ako aj udržiavanie
pozemku.
Suma 12 000 eur prevyšuje hodnotu 1/6 podielu určenej podľa znaleckého posudku na stanovenie
všeobecnej hodnoty nehnuteľností, ktorý si dala obec vyhotoviť.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 4 – Zámer predaja majetku obce – Bc. Ivan Poruban a manželka
Dôvodová správa:
Obec Trenčianske Stankovce obdržala dňa 22.03.2019 od pána Bc. Ivana Porubana, Sedličná 48,
Trenčianske Stankovce žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Trenčianske
Stankovce:
• novovytvorený pozemok C-KN parcelné číslo 412/8 o výmere 2001 m2, druh pozemku
trvalé trávnaté porasty v k.ú. Malé Stankovce odčlenením z E-KN parcelné číslo 108
o výmere 117 530 m2 geometrickým plánom č. 43262856-02/2018 vypracovaným Ing.
Miroslavom Pavlovičom a overeným Okresným úradom v Trenčíne, Odborom katastrálnym
dňa 07.02.2018 pod č. 101/2018
za účelom chovu včiel.
Cena predaja - 495 eur, slovom: štyristodeväťdesiatpäť eur (0,24736 €/ m2), bola stanovená na
základe znaleckého posudku č. 32/2017, vypracovaný Ing. Jarmilou Prekopovou, znalcom v odbore
poľnohospodárstvo.
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Obec v Trenčianskych Stankovciach podľa §9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejnila dňa 10.04.2019 svoj zámer predať,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoluvlastnícky podiel Obce Trenčianske Stankovce, do
dnešného dňa neboli vznesené pripomienky.
Rozprava: vystúpili p. Justus, Ing. Kudla PhD.,
Bc. Ivan Poruban vysvetlil poslancom prečo má záujem o kúpu pozemku
ďalej vystúpili: p. Pevný, Ing. Kadák,
Hlasovanie za pozmeňovací návrh Ing. Kudlu, PhD. :
Zriadenie vecného bremena za účelom vybudovania náučného chodníka v prospech obce
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Pozmeňovací návrh bol schválený

N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 27/2019
V zmysle §9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, OZ Trenčianske Stankovce schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj
novovytvoreného pozemku C-KN parcelné číslo 412/8 o výmere 2001 m2, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty v k.ú. Malé Stankovce, ktorý vznikol odčlenením z E-KN parcelné číslo 108
o výmere 117 530 m2 geometrickým plánom č. 43262856-02/2018 vypracovaným Ing. Miroslavom
Pavlovičom a overeným Okresným úradom v Trenčíne, Odborom katastrálnym dňa 07.02.2018 pod
č. 101/2018
žiadateľom: Bc. Ivan Poruban a Zuzana Porubanová, rod. Hodálová, obaja bytom Trenčianske
Stankovce 48 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za sumu 495 eur za účelom využitia
pozemku pre chov včiel.
Poplatky súvisiace s vkladom vlastníckych práv do katastra nehnuteľností budú znášať kupujúci.
Dôvodom hodný osobitného zreteľa:
Je skutočnosť, že žiadateľ a jeho rodina predmetný pozemok užíva už viac ako 30 rokov na základe
nájomnej zmluvy, riadne sa oň stará, využíva ho na chov včiel. Záujmom žiadateľ je zapojiť včelín
do prípadného projektu cyklotrasy alebo projektu náučného chodníka, ktoré by v budúcnosti mohli
byť realizované v chotári Obce Trenčianske Stankovce, kde by mohol žiadateľov včelín byť jedným
z náučných bodov, ktorý by pojednával o otázke včiel, spôsobe a podmienkach ich chovu a prínosu
pre spoločnosť. Je to pozemok v extraviláne obce a obec ho nevyužíva pre dosiahnutie svojich cieľov
v oblasti rozvoja obce. Podmienkou predaja je zriadenie vecného predaja za účelom vybudovania
náučného chodníka v prospech obce.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 7 , proti: , zdržal sa: 2 – p. Tomík, Ing. Mojžiš )
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 5 – Oznámenie verejného funkcionára za rok 2018
Dôvodová správa :
Podľa čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z. (ďalej len „ústavný zákon“)
je verejným funkcionárom starosta obce. Verejný funkcionár je povinný počas výkonu verejnej
funkcie vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom
uvedie náležitosti podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona. Podľa čl. 7 ods. 2 ústavného zákona
k písomnému oznámeniu verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom
daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.
Starosta obce JUDr. Martin Markech podal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za rok 2018 dňa 20.04.2019 spolu s dokladom potvrdzujúcim sumu príjmov za rok 2018,
teda v stanovenom termíne a v súlade s ústavným zákonom.
V zmysle čl. 7 ods. 5 v spojení s § 9 ods. 1 písm. b) ústavného zákona podáva Komisia na ochranu
verejného záujmu obecnému zastupiteľstvu informáciu o podaní oznámenia verejného funkcionára za
rok 2018 a navrhuje zobrať správu Komisie na ochranu verejného záujmu na vedomie.
Rozprava: Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. 28/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie :
Správu Komisie na ochranu verejného záujmu o tom, že verejný funkcionár – starosta obce JUDr.
Martin Markech si splnil svoju zákonnú povinnosť a v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005
Z. z. podal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018 riadne
a včas, nebol zistený žiadny rozpor s ustanoveniami vyplývajúcimi z ústavného zákona.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 – Doplnenie člena Komisie pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky obce a do
Stankovského informátora
Dôvodová správa :
Uznesením č. 10/2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu a členov Komisie pre posúdenie
a schválenie zápisov do kroniky obce a do Stankovského informátora. Vzhľadom na veľký záujem
aktívne sa spolupodieľať na práci v uvedenej oblasti (napísaním viacerých článkov v Stankovskom
informátori č. 1 a 2/2019) navrhujeme doplniť člena: Petra Justusa, trvale bytom Trenčianske
Stankovce 693.
Rozprava: Návrh na uznesenie
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Uznesenie č. 29/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje doplnenie člena Komisie pre posúdenie a schválenie
zápisov do kroniky obce a do Stankovského informátora o Petra Justusa, trvale bytom
Trenčianske Stankovce 693.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0 , zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 7 - Žiadosť o NFP – Nízkouhlíková stratégia obce Trenčianske Stankovce
Dôvodová správa :
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 6.4.2018 výzvu č. OPKZP-PO4-SC441-2018-39 na
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Podporu
nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území. Minimálna výška spolufinancovania je pre obce 5%.
Minimálna výška dotácie je 10 000 Eur Maximálna výška dotácie je 300 000 Eur.
Obec plánuje v rámci tohto projektu žiadať o NFP na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie. Jej
súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, dôraz je
kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na
ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií
znečisťujúcich látok do ovzdušia. Jednou z podmienok k žiadosti o NFP je aj podmienka finančnej
spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu, preto je potrebné prijať nasledujúce uznesenie.
Rozprava: vystúpili PaedDr. Šmatláková, Ing. Beňovič, Ing. Mojžiš
Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 30/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP vo výške 18 947,00 EUR na Sprostredkovateľský orgán pre operačný program
Kvalita životného prostredia za účelom realizácie projektu „Nízkouhlíková stratégia obce
Trenčianske Stankovce“ realizovaného v rámci výzvy „OPKZP-PO4-SC441-2018-39“,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
947,35 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0 , zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 8 - Žiadosť o NFP – Wifi pre Teba obec Trenčianske Stankovce
Dôvodová správa :
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásil
dňa 30.7.2018 výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného
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finančného príspevku so zameraním na podporu
„WIFI pre Teba“ Minimálna výška
spolufinancovania je pre obce 5%. Maximálna výška dotácie je 15 000 Eur.
Obec plánuje v rámci tohto projektu žiadať o NFP na zriadenie bezplatných WIFI zón na verejných
miestach v obci, napr. okolie OcÚ, zastávky SAD a pod. Jednou z podmienok k žiadosti o NFP je aj
podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu, preto je potrebné prijať
nasledujúce uznesenie.
Rozprava: vystúpili Bc. Križan, Ing. Beňovič, Ing. Mojžiš,
Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 31/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP na Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra
2014-2020 za účelom realizácie projektu „Wifi pre Teba obec Trenčianske Stankovce“ realizovaného
v rámci výzvy „OPII-2018/7/1-DOP“,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 750
Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 9 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2019
o poskytovaní finančných príspevkov obce
Dôvodová správa :
Vzhľadom na nejednoznačnosti niektorých ustanovení v súčasnosti platného VZN obce č. 6/2016
o poskytovaní finančných príspevkov obce ako aj vzhľadom na možnosť vyplácania príspevku na
stravu dôchodcom pripravovanú aj v iných stravovacích zariadeniach ako nachádzajúcich sa v obci
Trenčianske Stankovce bol pripravený návrh nového VZN obce o poskytovaní finančných príspevkov
obce, pričom materiál bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle obce dňa
10.04.2019.
Rozprava: vystúpili Ing. Kadák, Ing. Mojžiš, p. Pevný,
Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 32/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske
Stankovce č. 1/2019 o poskytovaní finančných príspevkov obce.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa:1 – Ing. Kadák)
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 10 - Žiadosť o ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1- Soňa Tanáčová
Dôvodová správa :
Dňa 30.04.2019 bola na Obecný úrad v Trenčianskych Stankovciach doručená žiadosť Soni
Tanáčovej – Kvetinárstvo Soňa, IČO: 35 178 655, 913 11 Trenčianske Stankovce 300 o ukončenie
Zmluvy č. 1 o nájme nebytových priestorov v Dome Služieb č. 277 zo dňa 01.03.1998 v znení
neskorších dodatkov dohodou ku dňu 30.06.2019.
Rozprava: Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 33/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach :
a) berie na vedomie žiadosť Soni Tanáčovej – Kvetinárstvo Soňa, IČO: 35 178 655, 913 11
Trenčianske Stankovce 300 o ukončenie Zmluvy č. 1 o nájme nebytových priestorov v Dome
Služieb č. 277 zo dňa 01.03.1998 v znení neskorších dodatkov dohodou ku dňu 30.06.2019.
b) schvaľuje v zmysle čl. IV ods. 1.1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1 zo dňa
01.03.1998 v znení neskorších dodatkov ukončenie nájomného vzťahu so Soňou Tanáčovou,
913 11 Trenčianske Stankovce 300 a to dohodou ku dňu 30.06.2019.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 11- 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 I. kvartál 2019“. Ide o zmeny príjmov
(a súvisiacich výdavkov) v časti prijatých dotácií. Viď príloha
Rozprava: vystúpili p. Pevný, p. Tomík, pani riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Trnavská
Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 34/2019
OZ berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu príjmov a súvisiacich výdavkov v časti prijatých
dotácií.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 12 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Dôvodová správa :
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V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004, Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sme
pripravili rozpočtové opatrenie č. 2/2019. Ide o zmeny vo funkčnej klasifikácii vo výdavkoch
v kompetencii obecného zastupiteľstva.
V rozpočte obce 2019 boli schválené výdavky na FK 05.6.0 Stavebný úrad v sume 48 471 € a na FK
06.2.0 OPS v sume 250 906 €. Systémovou chybou boli nesprávne zaradené niektoré funkčné
klasifikácie, nasledovnou zmenou FK nastane presun z FK 06.2.0 OPS v sume 9 404 € na FK 05.6.0
Stavebný úrad v sume 9 404 €.
Rozprava: Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 35/2019
OZ Obce Trenčianske Stankovce schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019 presun ekonomickej
klasifikácie položiek EK 625 a EK 637 z funkčnej klasifikácie 06.2.0 na 05.6.0 v sume 9 404 €.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 13 - Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.3.2019
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 31.3.2019 – viď predložený materiál. Definitívna správa o plnení rozpočtu roku 2019 bude
súčasťou Záverečného účtu obce (do 30.6.2020).
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Rozpočet 2019
Rozpočet schválený UZN OZ č.95/2018 zo dňa 13.12.2018

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

schválený rozpočet aktuálny rozpočet k
2019
31.3.2019
čerpanie k 31.3.2019
2 428 872,00
2 360 345,00
613 315,59
94 750,00
94 750,00
37 574,91
2 523 622,00
2 455 095,00
650 890,50
0,00
0,00
130,00
2 523 622,00
2 455 095,00
651 020,50
0,00
0,00
1 666,72
145 200,00
185 200,00
26 380,01

2 668 822,00

VÝDAVKY SUMARIZÁCIA
Bežné výdavky
Transféry do ZŠ (prenesené kompetencie)
Fin. prostr. ZŠ nedočerp. v 2018 čerpané v 2019
Fin. prostr. z rozpočtu obce (originálne kompetencie)
Vlastné príjmy ZŠ - vrátené, ŠJ stravné,...
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Výdavkové fin. operácie

Výdavky bežné + kapitálové
Výdavkové fin. operácie

SPOLU
celkové príjmy
celkové výdavky
prebytok rozpočtu

schválený rozpočet
2019

2 640 295,00
aktuálny rozpočet k
31.3.2019

679 067,23

čerpanie k 31.3.2019

% plnenia
26
40
27
27
14
26

% plnenia

1 112 760,00
765 086,00
0,00
309 134,00
94 750,00
2 281 730,00
382 000,00
0,00
2 663 730,00
0,00

1 112 760,00
696 559,00
0,00
309 134,00
94 750,00
2 213 203,00
422 000,00
0,00
2 635 203,00
0,00

222 590,74
134 255,42
7 179,03
55 316,00
27 168,00
446 509,19
120 000,00
0,00
566 509,19
0,00

20
19

2 663 730,00

2 635 203,00

566 509,19

21

2 668 822,00
2 663 730,00
5 092,00

2 640 295,00
2 635 203,00
5 092,00

679 067,23
566 509,19
112 558,04

18
29
20
28
21

Rozprava: Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 36/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov
a výdavkov k 31.3.2019.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 14 - Štatút Obce Trenčianske Stankovce
Dôvodová správa :
Z dôvodu neaktuálnosti platného Štatútu Obce Trenčianske Stankovce schváleného dňa 10.12.2012,
Uznesením č. 67/2012 predkladáme na schválenie návrh nového Štatútu Obce Trenčianske
Stankovce, reflektujúceho na aktuálnu všeobecne záväznú právnu úpravu SR.
Rozprava: vystúpili Ing. Kadák, PaedDr. Šmatláková, p. Pevný, Ing. Beňovič, kontrolór obce JUDr.
Lipták, Ing. Mojžiš
Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 37/2019
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OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Štatút Obce Trenčianske Stankovce.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 - D.Pevný)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 15 - Štatút Obecnej knižnice
Dôvodová správa :
Dňa 03.04.2019 sa v Obecnej knižnici v Trenčianskych Stankovciach uskutočnila metodická návšteva
pracovníkov Verejnej knižnice Michala Rešetku. Na základe Správy z metodickej návštevy je
potrebné v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009
Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č.
358/2014 Z. z. vypracovať a schváliť štatút knižnice – viď príloha.
Rozprava: Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 38/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Štatút Obecnej knižnice.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

K bodu 16 – Rôzne
Starosta obce pozýva - na Deň matiek, ktorý sa bude konať 12.5.2019 v Spoločenskom dome
- na Deň obce, ktorý sa bude konať 1.6.2019 pri Hasičskej zbrojnici
Starosta obce informoval o stave rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, ďalej o stave kontroly verejného
obstarávania ohľadne výstavby nového pavilónu MŠ, ďalej informoval že kompostéry boli dodané
obci a že po kontrole riadiaceho orgánu budú odovzdané do výpožičky obyvateľom obce, informoval
o schválenej dotácii na zmeny a doplnky k územnému plánu
Kontrolór obce JUDr. Lipták vyzval poslancov na predloženie návrhov na kontrolnú činnosť na
2.polrok 2019
K bodu 17 – Záver
Starosta obce JUDr. Martin Markech oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 19:01 hod.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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