OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 1037/2020
Dňa: 19.10.2020

Z Á P I S N I C A č. 6/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 19. 10. 2020 v zasadačke obecného úradu

Október 2020

Overovatelia:

Ing. Matúš Beňovič
Ing. Jozef Mojžiš

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného dňa
19.10.2020 od 1630 hod. do 1720 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 14. 10. 2020
Prezentácia:
počet prítomných poslancov 8 z celkového počtu 9 poslancov.
Ospravedlnení: Ing. Martin Kudla, PhD.
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. Matúš Beňovič
Ing. Jozef Mojžiš

Hlasovanie za návrh overovateľov zápisnice:
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Návrh bol schválený

Program:
1. Žiadosť o povolenie stavby a a vybudovanie prístupovej komunikácie na pozemku vo
vlastníctve obce – Husárová Zuzana, Jana a spol., k. ú. Rozvadze

2. Schválenie delegátov do Rady školy
3. Záver
Hlasovanie za návrh programu:
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Návrh bol schválený

K bodu 1 – Žiadosť o povolenie stavby a vybudovanie prístupovej komunikácie na
pozemku vo vlastníctve obce – Husárová Zuzana, Jana a spol., 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 Tr. 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 vyjadrenie k záberu
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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
Táto žiadosť už bola prerokovávaná na zasadnutí OZ dňa 21.09.2020 a na návrh JUDr.
Martina Markecha bola odročená do doby vypracovania cenovej ponuky a analýzy možných
riešení napr. riešenia prístupu cez pozemok cesty III. triedy.
Upravený materiál predkladáme na zasadnutie OZ ku schváleniu.
Rozprava:
p. Tomík

vystúpili PaedDr. Šmatláková, Bc. Križan, p. Justus, p. Pevný, Ing. Mojžiš,

Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 42/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach v súvislosti so žiadosťou Zuzany Husárovej, Jany
Husárovej obe bytom Trenčianske Stankovce 440, Matúša Bittera, bytom Trenčianske
Stankovce 79, Lukáša Volníka, bytom Legionárska 660/47 Trenčín (ďalej len „žiadatelia“)
zo dňa 09.09.2020:
A:
1. Súhlasí, aby si žiadatelia na vlastné náklady vybudovali dočasnú obslužnú cestu na parcele
245/1 (E-KN č. 447/63) a parcele č. 245/2 (E-KN č. 447/83) k. ú. Rozvadze, vedených na
LV č. 454 v prospech obce Trenčianske Stankovce v rozsahu vymedzenom Geometrickým
plánom č. 43468608-94/20, vyhotoveným Ing. Tomášom Baďurom dňa 17.9.2020, úradne
overeným Okresným úradom Trenčín odbor katastrálny dňa 29.9.2020 pod číslom
1335/2020, v celkovej výmere 617m2, a to pre účely realizácie stavieb – dvoch rodinných
domov na parcele C-KN č. 143/5 a parcele C-KN č. 143/1, obe parcely k. ú. Rozvadze.
2. Podmieňuje súhlas uvedený v písmene A bod 1 tohto uznesenia tým, že v prípade
budovania komunikácie v plnom profile vrátane chodníka obcou alebo treťou osobou
žiadatelia pred zahájením výstavby komunikácie a chodníka zabezpečia na vlastné náklady
odstránenie dočasnej obslužnej cesty.
B:
Súhlasí, aby starosta obce uzatvoril s nájomcom pozemkov - parcela E-KN č. 447/63
a E-KN č. 447/83, k. ú. Rozvadze, vedených na LV č. 454 v prospech obce Trenčianske
Stankovce, dohodu, resp. dodatok k nájomnej zmluve, ktorým sa upraví – zníži výmera
uvedených parciel o výmeru dočasnej obslužnej cesty bližšie špecifikovanej v písmene A
bod 1 tohto uznesenia.

Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 2 – Schválenie delegátov do Rady školy
Dôvodová správa :
Podľa § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov.
(5) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja
zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných
zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy
alebo školského zariadenia a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
V zmysle tohto zákona, predkladáme za zriaďovateľa na zasadnutie OZ tento návrh
na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 43/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje delegovanie týchto

zástupcov zriaďovateľa
školy do Rady školy pri ZŠ s MŠ Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach:
Bc. Jaroslav Križan, Trenčianske Stankovce 721
p. Galina Dobiašová, Trenčianske Stankovce 286
p. Peter Justus, Trenčianske Stankovce 693
p. Lýdia Ľahká, Trenčianske Stankovce 612
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

K bodu 3 - Záver
Starosta obce JUDr. Martin Markech oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 1720 hod.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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