OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 589/2022
Dňa: 27.6.2022

Z Á P I S N I C A č. 4/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 27.6.2022 v zasadačke OcÚ

Jún 2022

Overovatelia:

Peter Justus
Patrik Tomík

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného
dňa 27.6.2022 od 1700 hod. do 1950 hod. v zasadačke OcÚ v Trenč. Stankovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce bolo zvolané starostom
obce JUDr. Martinom Markechom oznámením zo dňa 23.6.2022.
Prezentácia:
počet prítomných poslancov 8 z celkového počtu 9 poslancov
Ospravedlnený: Ing. Martin Kudla, PhD.
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:

Peter Justus
Patrik Tomík

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

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 25.04.2022
2. Hospodárenie obce za rok 2021 – Záverečný účet (ZÚ, prílohy, Správa nezávislého
audítora o overení IUZ 2021, Stanovisko Hlavného kontrolóra k ZÚ)
3. Informácia o zmene rozpočtu
4. Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.3.2022
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
6. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov (Komunálne voľby)
7. Určenie úväzku pre starostu obce na obdobie rokov 2022-2026
8. Predaj pozemku – nájomníci bytového domu súp. č. 352 (osobitný zreteľ)
9. Žiadosť OŠK – nákup kosačky a prístrešku
10. Žiadosť DNV ENERGO, a.s. o zmenu Územného plánu obce Trenčianske Stankovce
11. Zámer predaja majetku obce spoločnosti GATAL s.r.o.
12. Rôzne
13. Záver
Hlasovanie za návrh programu zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený
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Návrh na zmenu programu poslanca p. Tomíka: navrhuje z bodu 12. Rôzne – analýza SD
dať na samostatný bod č. 12, s tým že bod Rôzne bude č. 13 a Záver č. 14
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 3, proti: 4 – PaedDr. Šmatláková, p. Pevný, Ing. Kadák, Ing. Beňovič,
zdržal sa: 1 - Bc. Križan)
Návrh nebol schválený
K bodu 1 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25.4.2022
Rozprava: vystúpil p. Pevný, Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 27/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 25.4.2022.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Hospodárenie obce za rok 2021 – Záverečný účet (ZÚ, prílohy, Správa
nezávislého audítora o overení IUZ 2021, Stanovisko Hlavného kontrolóra k ZÚ)
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 2021 hospodárila s prebytkom bežného a kapitálového
rozpočtu vo výške 494 815,18 € po úpravách, zostatok finančných operácií bol vo výške
163 079,92 €. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu a zostatok finančných operácií
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 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 657 895,10 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Rozprava: vystúpili PaedDr. Šmatláková, Ing. Kadák, p. Justus, Ing. Beňovič, p. Pevný,
Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenia

Uznesenie č. 28/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu Obce Trenčianske Stankovce za rok 2021.
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Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 29/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 Obce Trenčianske Stankovce.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 30/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Záverečný účet Obce Trenčianske Stankovce
za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 31/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu vo výške 657 895,10 €.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, 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 mesiace: marec, apríl 2022“.
Ide o zmeny príjmov (a súvisiacich výdavkov) v časti prijatých dotácií a v kompetencii
starostu (viď príloha).
Rozprava: vystúpili Ing. Kadák
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 32/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu
príjmov a súvisiacich výdavkov v časti prijatých dotácií a zmenách v kompetencii starostu za
mesiace: marec, apríl 2022.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 4 – Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.3.2022
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 31.3.2022 – viď predložený materiál. Definitívna správa o plnení
rozpočtu roku 2022 bude súčasťou Záverečného účtu obce (do 30.6.2023).
Rozpočet 2022
Rozpočet schválený UZN OZ č.78/2021 zo dňa 13.12.2021
upravený
rozpočet
k 31.3.2022
2 840 998,00
94 700,00
2 935 698,00
0,00
2 935 698,00
934 398,82
0,00
934 398,82

Príjmové finančné operácie Obec
Príjmové finančné operácie ZŠ
Príjmové finančné operácie spolu

schválený
rozpočet 2022
2 789 811,00
94 700,00
2 884 511,00
0,00
2 884 511,00
600 000,00
0,00
600 000,00

SPOLU

3 484 511,00 3 870 096,82 1 064 318,62

PRÍJMY SUMARIZÁCIA
Bežné príjmy vrátane transferov
Vlastné príjmy ZŠ
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Príjmy bežné + kapitálové

upravený
rozpočet
k 31.3.2022
1 300 553,10
904 272,00
35 886,72
476 836,00
94 700,00
0,00
2 812 247,82
0,00
1 011 290,00
1 011 290,00
3 823 537,82
0,00

Výdavkové finančné operácie

schválený
rozpočet 2022
1 239 512,00
921 904,00
0,00
476 836,00
94 700,00
0,00
2 732 952,00
0,00
705 000,00
705 000,00
3 437 952,00
0,00

SPOLU

3 437 952,00 3 823 537,82

VÝDAVKY SUMARIZÁCIA
Bežné výdavky
Transfery do ZŠ (prenesené kompetencie)
Fin. prostr. ZŠ nedočerp. v 2021 čerpané v 2022
Fin. prostr. z rozpočtu obce (originálne kompetencie)
Vlastné príjmy ZŠ - vrátené
Projekt "Pomáhajúce profesie"
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky ZŠ
Kapitálové výdavky Obec
Kapitálové výdavky spolu

Výdavky bežné + kapitálové

celkové príjmy
celkové výdavky
prebytok rozpočtu

3 484 511,00
3 437 952,00
46 559,00

3 870 096,82
3 823 537,82
46 559,00

čerpanie
k 31.3.2022
% plnenia
738 636,68
26
39 795,55
42
778 432,23
27
0,00
778 432,23
27
285 886,39
31
0,00
285 886,39
28

čerpanie
k 31.3.2022
% plnenia
286 640,54
22
145 744,40
16
35 886,72
82 953,75
17
32 741,62
35
8 498,77
592 465,80
21
0,00
209 673,60
209 673,60
21
802 139,40
21
4 000,00

806 139,40
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1 064 318,62
806 139,40
258 179,22

Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 33/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Vyhodnotenie čerpania rozpočtu
príjmov a výdavkov k 31.3.2022
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 5 – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
Dôvodová správa:
Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladám na rokovanie obecného zastupiteľstva na základe
povinnosti vyplývajúcej s § 18f ods. (1) písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Návrh plánu kontrolnej činnosti zahrňuje okruhy úloh, ktorých špecifikácia bude uvedená
v písomných oznámeniach, ktoré budú doručené kontrolovaným subjektom následne
po schválení plánu kontrolnej činnosti. Zároveň im bude oznámený dátum začatia kontroly.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 34/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na II. polrok 2022.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 – Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do
orgánov samosprávy a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Dôvodová správa:
Rozhodnutím predsedu NR SR č. 209 Z. z. zo dňa 8. júna 2022, vyhláseného v Zbierke
zákonov SR dňa 10.6.2022, boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do
orgánov samosprávnych krajov, pričom bol určený rovnaký deň ich konania, a to 29. október
2022 (sobota).
Pre mestá a obce vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o voľbách“), rôzne povinnosti. Jednou z nich je aj určenie
volebných obvodov a počtu poslancov v týchto obvodoch obecným zastupiteľstvom v súlade
s § 166 ods. 3 zákona o voľbách.
Zákon o voľbách v § 166 ods. 1 ustanovuje: Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa
v každej obci utvoria viac mandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného
zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného
zastupiteľstva v jednom volebnom obvode.
Obec Trenčianske Stankovce patrí do skupiny obcí s počtom obyvateľov od 3.001 do 5.000,
u ktorých je zákonom o obecnom zriadení stanovený počet poslancov 9 až 11. Navrhujeme
určiť v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona o obecnom zriadení počet poslancov pre volebné
obdobie rokov 2022 – 2026 v počte 9, volených v jednom volebnom obvode.
Rozprava: vystúpili PaedDr. Šmatláková,
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Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 35/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29. 10.2022
určuje:
a) v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pre Obec Trenčianske Stankovce jeden volebný obvod pre celú obec,
b) v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
§ 11 ods. 3 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 9 poslancov v jednom volebnom obvode.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 7 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre nasledujúce volebné
obdobie
Dôvodová správa:
Rozhodnutím predsedu NR SR č. 209 Z. z. zo dňa 8. júna 2022, vyhláseného v Zbierke
zákonov SR dňa 10.6.2022, boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do
orgánov samosprávnych krajov, pričom bol určený rovnaký deň ich konania, a to 29. október
2022 (sobota).
Pre mestá a obce vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o voľbách“), rôzne povinnosti. Jednou z nich je aj určenie
rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie.
Zákon o obecnom zriadení v § 11 ods. 4 písm. i) ustanovuje: Obecné zastupiteľstvo rozhoduje
o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určiť plat starostu podľa
osobitného zákona (zákon č. 253/1994 Z. z.) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh
starostu rozsah výkonu jeho funkcie.
Vzhľadom na veľký rozsah činností a povinností starostu navrhujeme určiť plný úväzok.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 36/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu
obce Trenčianske Stankovce na funkčné obdobie 2022-2026 na plný úväzok (37,5 hod.).
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Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 8 – Predaj pozemku – nájomníci bytového domu súp. č. 352 (osobitný zreteľ)
Dôvodová správa:
V minulosti obec riešila problémy so susedským spolunažívaním, údržbou pozemku,
zástavbou pozemku obce (nepovolenými stavbami a pod.) medzi jednotlivými majiteľmi
bytov a susedmi v bytovkách súp. č. 352 a 353, k. ú. Malé Stankovce. K tomuto sa pridružili
problémy s parkovaním na miestnej komunikácii, s užívaním komunikácie v nesúlade
s cestným zákonom a nakoniec aj s problematickou údržbou tejto komunikácie, hlavne
v zimnom období. Keďže pozemky, ktoré sú v bezprostrednej v blízkosti bytových domov
súp. č. 352 a 353 konkrétne parc. C-KN č. 269/1 a parc. C-KN č. 442/1 sú pre obec
nadbytočné, ich údržba nie je ekonomická, na pozemku sa nachádza stará, nefunkčná čistička
odpadových vôd, ktorá slúžila obyvateľom oboch bytových domov, ponúkla obec tieto
pozemky na odkúpenie do podielového spoluvlastníctva obyvateľom bytových domov
v zmysle hodného osobitného zreteľa za cenu 4 €/m2.
Po pracovnom stretnutí majiteľov bytov došlo ku vypracovaniu geometrického plánu, ktorého
súčasťou je komunikácia, ktorá ide stredom pozemku v budúcnosti by slúžila ako prístup
k pozemkom za bytovými domami.
S ponukou obce súhlasili vlastníci bytov bytového domu súp. č. 352, k. ú. Malé Stankovce
a ich žiadosti o kúpu časti pozemku novovytvorené parc. C-KN č. 269/5 v rovnakom podiele
1/6. Navrhujeme preto obecnému zastupiteľstvu na schválenie odpredaj pozemku C-KN parc.
č. 269/5, k. ú. Malé Stankovce, obyvateľom bytového domu súp. č. 352 v zmysle hodného
osobitného zreteľa cenu 4 €/m2.
Rozprava: vystúpili PaedDr. Šmatláková, Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 37/2022
A/ OZ v Trenčianskych Stankovciach prerokovalo:
- zámer predaja majetku obce Trenčianske Stankovce k. ú. Malé Stankovce,
a to novovytvorené parc. C-KN č. 269/5, záhrada o celkovej výmere 790 m2, vlastníctvo
zapísané na LV č. 231, k. ú. Malé Stankovce,
- spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, a to v zmysle osobitného zreteľa, § 9a ods.
8 písm. e/ zákona NR SR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona
NR SR č. 138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zámer odpredaja
pozemku, parc. C-KN č. 269/5, záhrada o celkovej výmere 790 m2, vlastníctvo zapísané
na LV č. 231, k. ú. Malé Stankovce, týmto kupujúcim:
1. Masaryková Michaela rod. Fábiková, Chocholná Velčice č. 18, kupuje do
výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 1/6, z parc. C-KN č. 269/5, záhrada
vo výmere 790 m2 za cenu 4 €/m2.
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2. Bočáková Katarína rod. Nápoká, 913 11 Trenčianske Stankovce 352, kupuje do
výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 7/48 z parc. C-KN č. 269/5, záhrada
vo výmere 790 m2 za cenu 4 €/m2.
3. Bočák Jaroslav, rod. Bočák, 913 11 Trenčianske Stankovce 352, kupuje do
výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 1/48 z parc. C-KN č. 269/5, záhrada
vo výmere 790 m2 za cenu 4 €/m2.
4. Kurtiš Pavol rod. Kurtiš a Andrea Kurtišová rod. Kováčiková, 913 11
Trenčianske Stankovce 352, kupujú do BSM spoluvlastnícky podiel 1/6 z parc.
C-KN č. 269/5, záhrada vo výmere 790 m2, za cenu 4 €/m2.
5. Pavlovič Július, rod. Pavlovič a Božena Pavlovičová rod. Bočáková, 913 11
Trenčianske Stankovce 352, kupujú do BSM spoluvlastnícky podiel 1/6 z parc.
C-KN č. 269/5, záhrada vo výmere 790 m2, za cenu 4 €/m2.
6. Jakuš Ivan, rod. Jakuš a Milena Jakušová, rod. Kabátová, 913 11 Trenčianske
Stankovce 352 kupujú do BSM spoluvlastnícky podiel 1/6, za cenu 4 €/m2
z parc. C-KN č. 269/5, záhrada vo výmere 790 m2, za cenu 4 €/m2.
7. Zverbík Jaroslav, rod. Zverbík, 913 11 Trenčianske Stankovce 352 kupuje do
výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 1/6, z parc. C-KN č. 269/5, záhrada
vo výmere 790 m2, za cenu 4 €/m2.
Celková cena za parc. C-KN č. 269/5, záhrada o celkovej výmere 790 m2 činí 3 160 €,
slovom: tritisícjednostošesťdesiat eur.
Pozemok bol vytvorený v zmysle GP č. 45403066-072/2020 zo dňa 05.03.2020, vyhotovený
Ing. Patrikom Sládkom (MAP GEO Trenčín s. r. o., IČO: 45403066), úradne overeným
Ing. Rastislavom Mojžišom, dňa 24.03.2020 na Okresnom úrade Trenčín, katastrálnom
odbore, pod č. 404/2020.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
Odôvodnenie :
Vyššie uvedený pozemok, ktorý je predmetom predaja sa nachádza v bezprostrednej blízkosti
bytového domu súp. č. 352, k. ú. Malé Stankovce, ktorý jeho obyvatelia využívajú ako dvor.
Pozemok je pre obec nadbytočný, jeho údržba nie je ekonomická. Jeho predajom v zmysle
osobitného zreteľa nájomníkom bytového domu súp. č. 352 v k. ú. Malé Stankovce, bude mať
obec vysporiadaný pozemok v súlade s jeho reálnym využívaním, obyvatelia bytového domu
– noví vlastníci budú mať možnosť upraviť si jeho okolie, pravidelne ho udržiavať, budú
mať možnosť vyriešiť parkovanie osobných motorových vozidiel na vlastnom pozemku a tým
sa vyrieši problém parkovania na miestnej komunikácii. Ďalším dôvodom je existencia
nefunkčnej čističky odpadových vôd na pozemku, ktorú si budúci spoluvlastníci odstránia na
vlastné náklady.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
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K bodu 9 – Žiadosť OŠK – nákup kosačky a prístrešku
Dôvodová správa:
V roku 2021 sa uskutočnila v areáli OC rozsiahla rekonštrukcia trávnika na hlavnom
futbalovom ihrisku ako i na vedľajšej ploche v celkovej hodnote cez 16 000 €. Daná
rekonštrukcia bola prefinancovaná sponzormi futbalového klubu OŠK. Vzhľadom
na podstatnú zmenu rekonštrukcie trávnika je potrebný i iný postup starostlivosti o nový
trávnik. Doterajšie kosačky nakúpené od sponzorov (nie sú v majetku obce) nie sú vhodné na
úpravu nového trávnika. Úprava trávnika je v súčasnosti zabezpečovaná novým typom
kosačky, ktorú OŠK má zatiaľ k dispozícii na skúšobnú dobu. Cena kosačky s príslušenstvom
je v hodnote 8 500 €. Nová kosačka je rozmerovo väčšia, nie je ju možné uskladniť
v doterajších priestoroch. Navrhovaný plechový prístrešok o rozmeroch 3 x 5 m by bol
v hodnote 700 €. Kosačka ako i prístrešok by boli umiestnené v areáli Oddychového centra
a boli by evidované v majetku OŠK.
Rozprava: vystúpili p. Tomík, Ing. Kadák, p. Pevný, Ing. Beňovič, p. Justus, PaedDr.
Šmatláková, Ing. Mojžiš.
JUDr. Martin Markech odročil bod č. 9 z dôvodu absencie Žiadosti OŠK o mimoriadnu
dotáciu v zmysle VZN.
K bodu 10 – Žiadosť DNV ENERGO, a.s. o zmenu Územného plánu obce Trenčianske
Stankovce
Dôvodová správa:
Na obec Trenčianske Stankovce bola dňa 31.3.2022 doručená od spoločnosti DNV ENERGO,
a.s. žiadosť o zmenu Územného plánu obce, ktorá spočíva v jedinej veci, a to v zrušení
záväznosti obslužnej komunikácie ZD2-31. Túto zmenu odôvodňuje žiadateľ optimálnym
využitím plochy ako aj skutočnosťou, že stavbou „Cyklodoprava Trenčianske Stankovce“
a jej objektom SO.02 sa zabezpečí prístup občanov obce Trenčianske Stankovce k lokalite
„pri Váhu“, načo v súčasnosti slúži práve záväzná obslužná komunikácia ZD2-31. Spoločnosť
DNV ENERGO, a.s. je ochotná znášať všetky náklady spojené s touto zmenou Územného
plánu obce Trenčianske Stankovce.
Rozprava: vystúpili p. Pevný,
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 38/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach
A) berie na vedomie
žiadosti o zmenu územného plánu obce Trenčianske Stankovce zo dňa 31.3.2022, ktorú
predložila Spoločnosť DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, P.O.BOX 123, 018 41
Dubnica nad Váhom, IČO: 36 317 918,
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B) konštatuje,
že žiadosť uvedená v bode A) tohto uznesenia bude prehodnotená v nasledujúcich zmenách
a doplnkoch obce Trenčianske Stankovce, prípadne v novom územnom pláne obce.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 11 – Zámer predaja majetku obce spoločnosti GATAL s.r.o., Prietrž 167, 906 11,
IČO: 46 135 081
Dôvodová správa:
Obec Trenčianske Stankovce obdržala dňa 15.06.2022 od spoločnosti GATAL s.r.o., Prietrž
167, 906 11, IČO: 46 135 081 žiadosť o odpredanie pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce
Trenčianske Stankovce:
•

pozemok C-KN parc. č. 1/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, ktorý
vznikol odčlenením z C-KN parc. č. 1/1 o výmere 181 m2 geometrickým plánom
č. 37666401-25/2022 vypracovaným Ing. Petrom Drhom-Geofit, a overeným
Okresným úradom v Trenčíne, Odborom katastrálnym dňa 14.6.2022 pod č. 878/2022
v k. ú. Rozvadze

spoločnosť GATAL s.r.o., Prietrž 167, 906 11, IČO: 46 135 081 žiada o zosúladenie právneho
stavu so skutkovým, nakoľko na novovytvorenej parcele C-KN parc. č. 1/6, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3 m2 k. ú. Rozvadze sa nachádza časť stavby, ktorá je v jej vlastníctve.
Cena predaja - za sumu 21 €, slovom: dvadsaťjeden eur, (7 €/m2).
Finančné náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
Rozprava: vystúpili p. Pevný, Ing. Mojžiš, PaedDr. Šmatláková
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 39/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona NR SR č. 138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov zámer predaja:
•

pozemku C-KN parc. č. 1/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, ktorý
vznikol odčlenením z C-KN parc. č. 1/1 o výmere 181 m2 geometrickým plánom
č. 37666401-25/2022 vypracovaným Ing. Petrom Drhom-Geofit, a overeným
Okresným úradom v Trenčíne, Odborom katastrálnym dňa 14.6.2022 pod č. 878/2022
v k. ú. Rozvadze

žiadateľovi: spoločnosti GATAL s.r.o., Prietrž 167, 906 11, IČO: 46 135 081, za sumu
21 €, slovom: dvadsaťjeden eur, (7 €/m2).
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Poplatky súvisiace s vkladom vlastníckych práv do katastra nehnuteľností bude znášať
kupujúci.
Dôvodom osobitného zreteľa: Na novovytvorenej parcele C-KN parc. č. 1/6, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3 m2 k. ú. Rozvadze sa nachádza časť stavby, ktorej vlastníkom
je spoločnosť GATAL s.r.o., Prietrž 167, 906 11, IČO: 46 135 081. Odpredajom vyššie
uvedenej parcely dôjde k zosúladeniu právneho stavu so skutkovým.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 12 – Rôzne
Starosta obce JUDr. Martin Markech informoval o:
• spustení verejného obstarávania na rekonštrukciu ciest a chodníkov v časti obce
Sedličná a Oriešky
• spustení verejného obstarávania na multifunkčný stroj pre OPS
• žiadosti Základnej školy J. Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405
ohľadom oplotenia školského areálu a riešenia dopravy v školskom areáli
Ing. Mojžiš navrhol, aby Obecný úrad písomne oslovil Okresný úrad o usmernenie našej
činnosti a materiálového vybavenia skladu CO v obci Trenčianske Stankovce.
Starosta obce ďalej informoval o:
• probléme, ktorý sa vyskytol v Spoločenskom dome (SD): vyrazila dažďová
kanalizácia, ktorá obsahovala odpad z kuchyne (masti a oleje) do priestorov garáží
a priestoru, ktorý má v prenájme Ing. Štefan Bucha (poškodený bol prítomný)
• vypracovanej analýze k nákladom a možným výnosom v SD v prípade jeho vrátenia
pod správu obce
Prítomný Ing. Vendelín Sedláček srdečne pozval všetkých prítomných na festival
„Stankovské zvony“, ktorý sa uskutoční v auguste. Ďalej predložil viacero svojich návrhov
investičných akcií do budúceho obdobia.
K bodu 13 – Záver
Starosta obce JUDr. Martin Markech oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 1950 hod.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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