OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 184/2021
Dňa: 22.3.2021

Z Á P I S N I C A č. 1/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 22. 3. 2021 vo veľkej sále Spoločenského domu

Marec 2021

Overovatelia:

Ing. Jozef Mojžiš
Peter Justus

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného dňa
22.3.2021 od 1735 hod. do hod. v malej sále Spoločenského domu v Trenč. Stankovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce bolo zvolané starostom
obce JUDr. Martinom Markechom oznámením zo dňa 17. 3. 2021
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. Jozef Mojžiš
Peter Justus

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 14.12.2020
Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.12.2020
Správa z inventarizácie majetku k 31. 12. 2020
Informácia o zmene rozpočtu
Správa Ústrednej inventarizačnej komisie
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej stratégie
udržateľného mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Trenčín
8. Zuzana Husárová a spol. - žiadosť o povolenie stavby a vybudovanie prístupovej
komunikácie na pozemku vo vlastníctve obce.
9. SPF Bratislava – prevod pozemku pod miestnou komunikáciou k. ú. Sedličná do
majetku obce
10. Protest prokurátora voči časti VZN č. 2/2011 2011 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianske Stankovce
11. Žiadosť o predaj pozemku parc. č. 112/4 k. ú. Veľké Stankovce, manž. Mrázikoví,
Eva Abdallová
12. Termíny plánovaných zasadnutí OZ
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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JUDr. Martin Markech predložil Návrh na zmenu programu z nasledovného dôvodu:
bod č. 3 a bod č. 5 sú uvedené duplicitne
Hlasovanie za návrh programu zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený

Program:
Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 14.12.2020
Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.12.2020
Informácia o zmene rozpočtu
Správa z inventarizácie majetku k 31. 12. 2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej stratégie
udržateľného mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Trenčín
7. Zuzana Husárová a spol. - žiadosť o povolenie stavby a vybudovanie prístupovej
komunikácie na pozemku vo vlastníctve obce.
8. SPF Bratislava – prevod pozemku pod miestnou komunikáciou k. ú. Sedličná do
majetku obce
9. Protest prokurátora voči časti VZN č. 2/2011 2011 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianske Stankovce
10. Žiadosť o predaj pozemku parc. č. 112/4 k. ú. Veľké Stankovce, manž. Mrázikoví,
Eva Abdallová
11. Termíny plánovaných zasadnutí OZ
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasovanie za zmenu programu:
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený
K bodu 1 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 14.12.2020
Rozprava: vystúpil Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 1/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 14.12.2020
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
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Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.12.2020
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 31.12.2020 – 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

schválený
upravený rozpočet
rozpočet 2020
k 31.12.2020
2 579 788,00
2 612 981,38
33 950,00
75 342,56
2 613 738,00
2 688 323,94
0,00
373 258,68
2 613 738,00
3 061 582,62
0,00
26 488,33
260 000,00
372 313,42

2 873 738,00

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

Výdavky bežné + kapitálové
Výdavkové fin. operácie

SPOLU
celkové príjmy
celkové výdavky
prebytok rozpočtu

3 460 384,37

schválený
upravený rozpočet
rozpočet 2020
k 31.12.2020
1 237 274,00
1 162 329,39
864 804,00
1 002 797,66
0,00
11 111,54
361 861,00
361 861,00
33 950,00
35 675,45
2 497 889,00
2 573 775,04
353 000,00
831 595,79
2 850 889,00
3 405 370,83
0,00
0,00

čerpanie k
31.12.2020
% plnenia
2 753 406,71
105
136 805,41
182
2 890 212,12
108
373 258,68
3 263 470,80
107
26 488,33
145 366,76
39

3 435 325,89

99

čerpanie k
31.12.2020
% plnenia
913 163,30
79
973 858,73
97
11 111,54
337 308,41
93
35 190,87
99
2 270 632,85
88
594 743,33
72
2 865 376,18
84
0,00

2 850 889,00

3 405 370,83

2 865 376,18

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

3 460 384,37
3 405 370,83
55 013,54

3 435 325,89
2 865 376,18
569 949,71

84

Rozprava: vystúpil Ing. Kadák
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 2/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov

a výdavkov k 31.12.2020
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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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 IV. kvartál 2020“. Ide
o zmeny príjmov (a súvisiacich výdavkov) v časti prijatých dotácií, finančných operácií
a zmien v kompetencii starostu.
Rozprava: vystúpil Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 3/2020
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu
príjmov a súvisiacich výdavkov v časti prijatých dotácií, finančných operácií a zmien
v kompetencii starostu za IV. kvartál 2020.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 4 - Správa z inventarizácie majetku k 31. 12. 2020
Dôvodová správa :
Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. § 6 ods. 3 ukladá účtovnej jednotke povinnosť
inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 zákona.
Na základe príkazu starostu Obce Trenčianske Stankovce zo dňa 14.12.2020 sa uskutočnila
inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020.
Inventarizáciou majetku a záväzkov neboli zistené žiadne rozdiely fyzického stavu oproti
účtovnému stavu. Bola vykonaná inventarizácia zásob, peňažných prostriedkov a dokladová
inventarizácia predpísaných súvahových účtov k 31.12.2020.
Viď predložený materiál.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 4/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Správu Ústrednej inventarizačnej
komisie o inventarizácii majetku a záväzkov obce k 31.12.2020.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 5 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
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 2020. 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: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 5/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2020.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 - Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej
stratégie udržateľného mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Trenčín
Dôvodová správa :
V rámci prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027 mesto Trenčín prejavilo
záujem o vytvorenie územia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „UMR“). Na základe
záujmu mesta Trenčín o vytvorenie územia udržateľného mestského rozvoja,
podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky a ministerka investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie informovala primátora mesta Trenčín o pláne zaradiť územie UMR Trenčín
do podpory v rámci špecifickej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
pre udržateľný mestský rozvoj z programového obdobia 2021 – 2027. K zaradeniu územia
do UMR bolo potrebné v termíne do 31.12.2020 vypracovať Návrh Vstupnej správy
integrovanej územnej stratégie územia UMR v súlade s postupom a odporúčaniami
v Jednotnom metodickom rámci pre prípravu integrovaných územných stratégií
a integrovaných územných investícií v SR v programovom období 2021 – 2027, ktorý bol
vypracovaný MIRRI SR. Návrh Vstupnej správy Integrovanej územnej stratégie Mestskej
funkčnej oblasti Trenčín bol na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR predložený dňa 22.12.2020. Dňa 15.10.2020 sa uskutočnil prvý video konferenčný hovor
medzi primátorom mesta Trenčín a starostkami a starostami 8 okolitých obcí ako štatutárnych
zástupcov potencionálneho územia Mestskej funkčnej oblasti. Tento video hovor nadväzoval
na predchádzajúce diskusie v rámci Regionálneho Združenia miest a obcí Stredného Považia.
Následne, na základe výstupov z video hovoru, zástupcovia jednotlivých obcí zaslali mestu
Trenčín nimi pripravované projektové zámery. Na základe analýzy územia mesta Trenčín
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a priľahlých obcí, ako aj na základe zaslaných zásobníkov projektov bola identifikovaná
jednoznačná prepojenosť územia mesta Trenčín s 8 obcami, vrátane obce Trenčianske
Stankovce. Dňa 24.11.2020 bol mestu Trenčín prostredníctvom experta MIRRI SR doručený
vzorový návrh Memoranda o spolupráci na príprave integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja. Návrh tohto memoranda bol zaslaný štatutárnym zástupcom
dotknutých obcí. Následne boli vedené ďalšie diskusie o kreovaní územia mestskej funkčnej
oblasti Trenčín. Súčasťou MFO Trenčín by mali byť tieto obce: Opatovce, Skalka nad
Váhom, Soblahov, Trenčianka Teplá, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké
Bierovce, Zamarovce.
Hlavným účelom tohto memoranda je najmä:
• určiť územie mestskej funkčnej oblasti Trenčín (skrátený názov MFO Trenčín) ako
integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu ,
• spolupracovať na príprave Integrovanej územnej stratégie MFO Trenčín ako súčasť
Integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja s využitím postupov podľa Jednotného
metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR
v programovom období 2021 – 2027,
• zriadiť Kooperačnú radu MFO Trenčín ako koordinačný nástroj funkčného mechanizmu
partnerstva, komunikácie a rozhodovania pri príprave Integrovanej územnej stratégie MFO
Trenčín s určením základných princípov, pravidiel a ďalších podmienok tejto územnej
spolupráce.
Územie mestskej funkčnej oblasti vymedzené na podporu udržateľného mestského rozvoja je
geografická oblasť, v ktorej Slovenská republika podporuje integrovaný územný rozvoj
integrovanou územnou stratégiou a je vymedzená územím jadrového mesta a obcí jeho
zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzi komunálna spolupráca
a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového potenciálu
a riešenie problémov územia MFO integrovaným prístupom. Integrovaná územná stratégia
mestskej funkčnej oblasti (ďalej len „IÚS MFO“) je nástrojom na podporu využitia
rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia
tvoriace územie mestskej funkčnej oblasti. Je spoločnou stratégiou územia MFO
implementovanou nástrojom integrovanej územnej investície (IÚI). IÚS MFO vychádza
z programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí MFO Trenčín
a strategických rozvojových dokumentov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré
sa dotýkajú územia MFO.
Schválenie memoranda o spolupráci nebude mať za následok záväzok obce platiť finančné
príspevky (členské) do MFO.
Každá zo zúčastnených strán môže vypovedať toto memorandum aj bez uvedenia dôvodu.
V zmysle vyššie uvedeného predkladáme uvedené Memorandum na schválenie.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 6/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje uzavretie Memoranda o spolupráci na
príprave a implementácii Integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja Mestskej
funkčnej oblasti Trenčín, ktorého návrh tvorí prílohu č. 1 k tomuto uzneseniu.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
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Uznesenie bolo schválené
K bodu 7 – Zuzana Husárová a spol. - žiadosť o povolenie stavby a vybudovanie
prístupovej komunikácie na pozemku vo vlastníctve obce
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
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. Uznesením č. 42/2020 dňa 19.10.2020
bola výstavba dočasnej obslužnej cesty v zmysle predložených dokladov schválená. Následne
však vznikol problém so stĺpom vysokého napätia, nakoľko Západoslovenská distribučná a. s.
Bratislava, podmienila výstavbu komunikácie manipulačným priestorom - ochranným
pásmom okolo stĺpa vysokého napätia. Keďže táto požiadavka nebola premietnutá v pôvodnej
projektovej dokumentácií, v zmysle tejto požiadavky muselo dôjsť ku jej zmene a ku
prepracovaniu GP ( zmena výmery).
Z toho dôvodu, navrhujeme OZ zrušenie uznesenia č. 42/2020 a prijatie nového uznesenia,
viď. nižšie.
Rozprava: vystúpil Bc. Križan
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 7/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach ruší Uznesenie č. 42/2020 prijaté na zasadnutí dňa
19.10.2020
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 8/2021
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:
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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. 43468608-11/21, vyhotoveným Ing. Tomášom Baďurom dňa 05.02.2021,
úradne overeným Okresným úradom Trenčín odbor katastrálny dňa 17.02.2021 pod číslom
177/21, v celkovej výmere 652 m2, 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: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 8 – SPF Bratislava – prevod pozemku pod miestnou komunikáciou k. ú.
Sedličná do majetku obce
Dôvodová správa:
Šetrením vlastníctva v katastri nehnuteľností bolo zistené, že v zastavanom území obce
Trenčianske Stankovce, k. ú. Sedličná, sa nachádza na pozemku, ktorý spravuje SPF , GR
Búdkova 36, 817 15 Bratislava, stavba cesty - miestnej komunikácie, ktorá je vlastníctvom
obce. V súlade s platnými predpismi Zák. č. 66/2019 Z. z., č. 138/1991 Zb., č.330/1991 Zb.,
č. 180/1995 Z. z., Nariadenia vlády SR č.238/2010 Z. z., a tiež v súvislosti s výzvou SPF na
majetkovo právne vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou, obec požiadala
o bezplatný prevod parc. č. 139/1, KNE, o výmere 341 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, k. ú. Sedličná, do svojho vlastníctva. Z dôvodu odsúhlasenia protokolu
o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, podľa ustanovení §§
2, 14 a 15a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je potrebné
doložiť ku žiadosti o prevod pozemku ďalšie doklady, okrem iného aj výpis z uznesenia OZ.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 9/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje prevod pozemku pod stavbou miestnej
komunikácie v Obci Trenčianske Stankovce, k. ú. Sedličná, KNE p. č. 139/1, o výmere
341 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 537, v súčasnosti vo
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vlastníctve SR - Správe Slovenského pozemkového fondu, do vlastníctva Obce Trenčianske
Stankovce, 91311 Trenčianske Stankovce 362, IČO: 00312100, bezodplatne - Protokolom
o odovzdaní pozemku pod stavbou.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 9 – Protest prokurátora voči časti VZN č. 2/2011 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianske Stankovce
Dôvodová správa:
V mesiaci októbri 2020 bola na obci vykonaná previerka zameraná na zistenie stavu
zákonnosti pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb orgánmi
územnej samosprávy. Previerku vykonal Mgr. Peter Mikuš, prokurátor Okresnej prokuratúry
Trenčín. Preverované bolo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2011 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianske Stankovce. Na
základe pochybení, ktoré boli zistené, sme obdržali Protest prokurátora, v ktorom bolo obci
navrhnuté, aby sme napadnuté ustanovenia vo VZN vo všetkých napadnutých odsekoch
zrušili v celom rozsahu a bez náhrady.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 10/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach
a/ vyhovuje protestu prokurátora
b/ ruší čl. 5, ods. 4 ods. 5, ďalej čl. 6, ods. 2 a ods.3 Všeobecne záväzného nariadenia
obce č. 2/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Trenčianske Stankovce.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 10 - Žiadosť o predaj pozemku parc. č. 112/4 k. ú. Veľké Stankovce, manž.
Mrázikoví, Eva Abdallová
Dôvodová správa:
Obec Trenčianske Stankovce je výlučným vlastníkom pozemku C-KN par. č. 112/4 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 113 m2 nachádzajúcej sa v k. ú. Veľké Stankovce, obec
Trenčianske Stankovce, zapísaných na Liste vlastníctva č. (ďalej len „nehnuteľnosti“), a to
v podiele 1/1. Pozemok užíva na základe nájomnej zmluvy p. Eva Abdallová a manž.
Mrázikoví. Jedná sa o pozemok, ktorý čiastočne slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu
Abdallových, súp. č. 854.
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V prístupovej ceste sú umiestnené inžinierske siete a z toho dôvodu žiada p. Eva Abdallová
a manželia Eva a Ján Mrázikoví o odkúpenie predmetnej parcely. /Manž. Mrázikoví - vchod
do garáže/.
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach po prerokovaní žiadosti túto zamieta
nakoľko sa nejedná o prebytočný majetok, ktorý by bol určený na predaj.
Rozprava: vystúpili p. Tomík, p. Justus
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 11/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach
a/ berie na vedomie žiadosť p. Evy Abdallovej, bytom Trenčianske Stankovce č. 854
a manž. Mrázikových, bytom Trenčianske Stankovce č. 780 o odpredaj pozemku C-KN par.
č. 112/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m2 nachádzajúcej sa v k. ú. Veľké
Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce.
b/ po jej prerokovaní túto žiadosť zamieta, nakoľko sa nejedná o prebytočný majetok obce.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 6, proti: 1 – p. Justus, zdržal sa: 2 - p. Pevný, p. Tomík )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 11 - Termíny plánovaných zasadnutí OZ
Dôvodová správa :
Z dôvodu zosúladenia pracovných povinností poslancov OZ a na návrh poslankyne OZ
PaedDr. Oľgy Šmatlákovej, predkladáme obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh
plánovaných termínov zasadnutí OZ .
Rozprava:
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 12/2021
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje termíny plánovaných zasadnutí OZ
v Trenčianskych Stankovciach pre rok 2021 nasledovne:
26. 04. 2021 /pondelok/
21. 06. 2021 /pondelok/
20. 09. 2021 /pondelok/
13. 12. 2021 /pondelok/
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 12 – Záver
Starosta obce JUDr. Martin Markech oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 1735 hod.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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