OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 281/2018
Dňa: 21.3.2018

Z Á P I S N I C A č. 2/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 21. 3. 2018 v zasadačke obecného úradu

Február 2018
Overovatelia: Ing. Beňovičová
Bc. Križan

Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce, konaného dňa 21.3.2018 od 1630 hod. do 1945 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 6 z celkového počtu 9 poslancov. Ospravedlnení: JUDr. Simona
Mastelová, (PaedDr. Oľga Šmatláková, Ing. Martin Kudla, PhD. – dostavia sa neskôr). 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: Ing. Beňovičová
Bc. Križan
Hlasovanie za návrh overovateľov zápisnice:
Počet prítomných poslancov:
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 10.1.2018
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
3. Bc. Ivan Poruban a manželka – predaj pozemku
4. Protest prokurátora proti VZN Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2013
5. Odkúpenie pozemku pod chodníkom pri ceste III/1878 (Sedličná)
6. Súhlas so zaradením zariadenia SIMA do siete škôl a školských zariadení
7. Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.12.2017
8. Rozpočtové opatrenie č. 16/2017
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
10. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
11. Preklenovací úver MŠ Trenčianske Stankovce – zvýšenie energetickej účinnosti budovy
12. Rôzne
13. Záver
Hlasovanie za návrh programu:
Počet prítomných poslancov:
(Za: 6, 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 10.1.2018
Rozprava: P.Pevný – uznesenie č. 3/2018 sa mi nepozdáva, po zasadnutí stavebnej komisie si
myslím, že by sme mali toto uznesenie rozšíriť, zmeniť. Takisto či sa postupovalo správne v
rozpočtových opatreniach, nespochybňujem ich, ale myslím si, že by sme sa mali v priebehu roka k
nim vrátiť, myslím si, že niektoré veci sme mali vedieť dostatočne vopred.
Ing. Poruban – takisto nerozumiem otázniku, chcem sa spýtať či tam môže byť zahrnutá žiadosť
Koložváryho, ak taká príde na základe stretnutia poslancov s pánom Koložvárym
JUDr. Makech – malo tam byť uvedené „v štádiu riešenia“, uznesenie sme doručili Ing.
Krumpolcovej, uznesenie bolo prílohou žiadosti o dotáciu na zmenu ÚP dokumentácie, uznesenie by
sa nemalo zrušiť, čo sa týka rozsahu požiadaviek na zmenu a doplnky, keďže by sa menila aj suma za
spracovanie zmien a doplnkov, musela by sa tým pádom zmeniť aj žiadosť o dotáciu, čo sa týka
požadovanej výšky dotácie a to teraz neviem povedať či je to možné. Podľa môjho názoru je možné
prijať ešte jedno uznesenie s požiadavkami obce, pričom by sa musel urobiť dodatok k zmluve s Ing.
Krumpolcovou. Či sa ešte rozšíri rozsah zmien a doplnkov, toto rozhodnutie je v kompetencii OZ.
Ing. Beňovičová – zavádza ma tam veta „nebudú zapracované a akceptované“ osobne odporúčam
vylúčiť túto vetu.
P.Pevný – do oznámenia o strategickom dokumente si myslím, že by sa dalo doplniť.
JUDr. Lipták – jedine zmeniť, prijať nové uznesenie
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení
prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 10.1.2018
Počet prítomných poslancov:
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 – p.Pevný)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
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 2017. Správa sumárnou formou, štatistický zobrazuje rozsah a výsledky kontrol.
Podrobné výsledky z týchto kontrol sú uvedené v osobitných správach a v zodpovedajúcom rozsahu
boli predkladané priebežne na rokovania obecných zastupiteľstiev vo forme správ z vykonaných
kontrol.
Rozprava: P. Pevný navrhuje kontrolovať rozpočtové opatrenia, mnohé sa realizovali ex-post,
stotožňujem sa s nimi, len chcem vedieť či sa postupovalo správne, JUDr. Lipták – čerpanie by
nemalo predbiehať rozpočtové opatrenie,
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starosta – momentálne sa vyjadrím k prácam na MŠ. Výsledná cena a finálny celkový rozsah prác sa
vedel až po vykonaní prác. Práce naviac sa dopĺňali postupne podľa toho, ako sa priebežne
rekonštruovalo a zisťovala sa ich potreba. Na začiatku bol len predpokladaný rozsah prác naviac.
Museli by sme viackrát pozastaviť práce. Mal som oznámiť rodičom, že rekonštrukcia sa kvôli
prácam naviac predĺži na ďalší čas? Konal som tak, aby mohli rodičia čo najskôr umiestniť deti do
MŠ. Som si vedomý že MŠ bola realizovaná a rozpočtové opatrenie bolo neskôr. Všetky dostupné
informácie ktoré som mal som predkladal poslancom, kvôli ich informovanosti.
Ing. Beňovičová – ide mi o princíp, všetky úkony by mali byť v súlade s právnymi predpismi.
Dostavil sa Ing. Martin Kudla, PhD. – 17:12 hod.
Počet prítomných poslancov: 7
Ing. Mojžiš – neviem prečo sme sa teraz zastavili nad tým, v čerpaní rozpočtu vidíme kapitálové
výdavky, za tri roky sa urobilo toľko diela, ako nie za ostatné roky. Myslím si, že všetky rozpočtové
opatrenia boli pravdivé, v konečnom dôsledku čerpanie je v poriadku, máme tu hlavného kontrolóra.
Každý sa môže spýtať hlavného kontrolóra, príp. starostu. Osobne som za to, aby sa dielo urobilo.
Ing. Poruban - navrhujem vrátiť debatu naspäť, nie to čo bolo. Chcem sa spýtať na kontrolu
prevádzky vozidiel a mechanizmov. V akom štádiu riešenia je vnútorná smernica? P.Beták – nemám
o tom bližšie informácie, myslím si, že to mala pripraviť p. Ďurišová.
JUDr. Lipták – kontrola bola zameraná na PHM, vytkol som len evidenciu – kam smerovala cesta,
smernica by mala obsahovať hlavne – na základe koho pokynu sa ide a kam, za akým účelom.
P.Beták – a čo pohrebák? V noci? – JUDr. Lipták – trvalý príkaz, ak je pracovník splnomocnený, tak
môže. Stačí smernica na jednu stranu. Nemáme tu zodpovednostný vzťah,
Ing. Mojžiš – p. kontrolór dávate výstup z kontroly konkrétnym osobám? JUDr. Lipták – nie, dávam
výstup štatutárovi, s konkrétnymi osobami hovorím ústne.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie: Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Počet prítomných poslancov:
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Prejdeme k bodu 11, poradie sa nemení, všetci prítomní poslanci súhlasia
K bodu 3 – Bc. Ivan Poruban a manželka – predaj pozemku
Dôvodová správa :
Obec Trenčianske Stankovce obdržala žiadosť od p. Ivana Porubana, Trenčianske Stankovce č.
48 o odkúpenie časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Trenčianske Stankovce, konkrétne 2001 m2
v k.ú. Malé Stankovce, za účelom chovu včiel. Komisia stavebná, dňa 02.10.2017 prerokovala túto
žiadosť a nemá námietky voči odpredaju časti pozemku o výmere cca 2001 m2 v zmysle GP, za cenu
minimálne podľa znaleckého posudku s tou podmienkou, že po vytýčení pozemku sa uskutoční
členmi stavebnej komisie obhliadka terénu. Ku zverejnenému zámeru odpredaja pozemku v zmysle
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osobitného zreteľa sme ku dňu 10.1.2018, zo strany občanov neobdržali žiadnu pripomienku.
Nakoľko osobná prehliadka, podľa vyjadrenie predsedu stavebnej komisie a poslanca p.Pevného,
mala byť iba podpornou k rozhodnutiu pri hlasovaní poslancov, navrhol zaradiť tento bod do
programu zasadnutia OZ dňa 10.1.2018.. V zmysle zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, obec zverejnila Zámer predaja pozemku v zmysle osobitného zreteľa,
pričom vychádzala z Návrhu na oddelenie pozemku -skutkového zamerania , vypracovaného
autorizovaným geodetom Ing. Miroslavom Pavlovičom. Uznesením č.17/2018, bol dňa 10.1.2018
odpredaj novovytvoreného pozemku parc C-KN č. 412/2 ,k.ú. Malé Stankovce obecným
zastupiteľstvom schválený. Po doručení Geometrického plánu č. 43262856-02/2018, vypracovanom
autorizovaným geodetom Ing. Miroslavom Pavlovičom, overeným Okresným úradom, Odborom
katastrálnym v Trenčíne, Ing. Zuzanou Panákovou dňa 07.02.2018, pod č. 101/2018, sa zistila
skutočnosť, že číslo parcely uvedenej na zameraní a schválenej na odpredaj, nie je totožné s číslom
predmetnej parcely na geometrickom pláne. Z toho dôvodu by prevod pozemku na Okresnom úrade,
odbore katastrálnom v Trenčíne, nebolo možné uskutočniť a navrhujeme OZ uznesenie č. 17/2018
zrušiť.
Následne predkladáme na schválenie OZ nový návrh na uznesenie, na odpredaj novovytvoreného
pozemku parc.č. 412/8 , v zmysle predloženého geometrického plánu.
Rozprava: Bc. Poruban – takéto vecné bremeno neschváli kataster
Starosta – vecné bremeno doplníme do zmluvy
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach ruší uznesenie č. 17/2018, prijaté na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.1.2018.
Počet prítomných poslancov:
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach podľa §9a ods. ods.8 písm. e/ zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľuje, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, predaj novovytvoreného pozemku C-KN parc.č. 412/8 trvalé trávnaté porasty
o výmere 2001 m2, v k.ú. Malé Stankovce, za cenu 0,24736 €/m2, čo je spolu zaokrúhlene: 495,00 €,
slovom: štyristodeväťdesiatpäť eur, pre manželov Bc. Ivana Porubana a Zuzanu Porubanovú,
rod. Hodálovú, bytom Trenčianske Stankovce 48.
Novovytvorená parcela bola odčlenená Geometrickým plánom č. 43262856-02/2018, vypracovaný
autorizovaným geodetom Ing. Miroslavom Pavlovičom, overený Okresným úradom, Odborom
katastrálnym v Trenčíne, Ing. Zuzanou Panákovou dňa 07.02.2018, pod č. 101/2018. Cena pozemku
bola stanovená znalcom v odbore poľnohospodárstvo, Ing. Jarmilou Prekopovou, viď. Znalecký
posudok č. 32/2017.
Všetky náklady spojené s prevodom pozemku do KN hradí kupujúci.
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Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že novovytvorený pozemok parc. č. C-KN č. 412/8 nie
je pozemkom, ktorý by obec využívala pre dosiahnutie svojich cieľov v oblasti rozvoja obce, je to
pozemok v extraviláne. Je cca 30 rokov využívaný rodinou Porubanových na chov včiel, aj toho
času je pozemok prenajatý Bc. Ivanovi Porubanovi, ktorý sa tejto činnosti intenzívne venuje.
Súčasťou kúpnej zmluvy bude podmienka využívať tento pozemok „len na včelárske účely“. V
prípade iného vyžitia pozemku môže obec odstúpiť od zmluvy.
Počet prítomných poslancov:
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 – Ing. Poruban)
Uznesenie nebolo schválené
K bodu 4 – Protest prokurátora proti VZN Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2013
Dôvodová správa :
Dňa 21.12.2017 sme obdržali protest prokurátora, list č. Pd 271/17/3309-9 zo dňa 18.12.2017 proti §5
ods.2 a §8 ods.3 VZN Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania
psov, nakoľko sú v rozpore s ustanovením § 6 ods.1 Zákona o obecnom zriadení a v rozpore s §5
ods.1, písm. b Zákona č. 282/2002 Z.Z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Prokurátor tiež poukázal na nesúlad § 8 ods.3 VZN s § 7 odsek 3 zákona o psoch.
V proteste sa uvádza, že obec v § 8 odsek 3 VZN v rozpore so súvisiacou zákonnou úpravou
stanovila vlastné sankcie za spáchanie konkrétnych priestupkov vymedzených v ustanovení § 7 ods.
1, ods. 2 zákona o psoch.
Okrem toho sa v proteste uvádza, že obec upravuje, resp. mieni upravovať záväzné pravidlá správania
sa aj vo vzťahu ku pozemkom, resp. nehnuteľnostiam, ktoré nie sú v jej vlastníctve alebo správe,
resp. v jej priamej riadiacej pôsobnosti, čo je v rozpore s § 6 odsek 1 zákona o obecnom zriadení a §
5 odsek 1 písm. b) zákona o psoch. Čo sa týka tejto časti, obec pripraví zmenu tohto ustanovenia
VZN tak, aby sa tento zákaz vzťahoval len na nehnuteľnosti (pozemky a budovy) v jej vlastníctve
alebo správe.
Rozprava: Ing. Mojžiš – nespochybňujem rozhodnutie prokurátora, ale chýba mi tu logika, ako
zabezpečíme to dodržiavanie, hlavne na školskom ihrisku
Starosta – jediná možnosť je oplotenie ihriska, je potrebné umiestniť tabule, pokiaľ nemáme obecnú
políciu, pokutovať nemôžeme
Ing. Beňovičová – treba dôsledne oplotiť školské ihrisko
Ná vrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach
A. berie na vedomie protest prokurátora proti § 5 odsek 2 a § 8 odsek 3 VZN obce Trenčianske
Stankovce č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov, schváleného OZ
v Trenčianskych Stankovciach dňa 4.2.2013 uznesením č. 10/2013
B. ruší § 5 odsek 2 a § 8 odsek 3 VZN obce Trenčianske Stankovce č.1/2013 o niektorých
podmienkach držania psov, schváleného OZ v Trenčianskych Stankovciach dňa 4.2.2013
uznesením č. 10/2013
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Počet prítomných poslancov:
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 5 – Odkúpenie pozemku pod chodníkom pri ceste III/1878 (Sedličná)
Dôvodová správa :
Obec Trenčianske Stankovce koncom roka 2016 vybudovala stavbu „Chodník pri ceste III/1878Sedličná, Trenčianske Stankovce. Chodník sa vybudoval v úseku od domu č. 103 (križovatka s cestou
II/507) po dom č. 116 v celkovej dĺžke 234,43 m. Stavba bola zrealizovaná na pozemku
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ešte pred samotnou stavbou, konkrétne dňa 14. marca 2016
bola s TSK uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej sa účastníci zmluvy dohodli okrem
iných podmienok predaja aj na cene 1,- € za celý predmet budúcej kúpy, pokiaľ túto cenu schváli
zastupiteľstvo TSK.
Predaj nehnuteľností vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Správy ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúcich sa v okrese
Trenčín, v obci Trenčianske Stankovce, katastrálne územie Sedličná, parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 345/2 o výmere 92 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. č. 345/3 o výmere 55 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. č. 345/4 o výmere 207 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
vytvorené Geometrickým plánom č. 45403066-140/2017 na zameranie chodníkov na p.č. 345/2,
345/3, 345/4, ktorý vyhotovil dňa 08.09.2017 Ing. Patrik Sládek, MAP GEO Trenčín s.r.o.,
Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 45 403 066 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 05.10.2017 pod č. 1347/17, oddelením od pôvodného pozemku registra
„C“ parc. č. 345 o výmere 2658 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti
A: Majetková podstata na LV č. 453, schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
uznesením číslo 20/2018 na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018 ako prevod pozemkov zastavaných
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Z dôvodu vysporiadania
vzájomných vzťahov medzi TSK a obcou Trenčianske Stankovce, čo sa týka pozemkov pod stavbou–
chodníkom vo vlastníctve obce Trenčianske Stankovce je potrebné prijať nasledujúce uznesenie.
Rozprava: Ing. Poruban – poďakoval, že tam ten chodník je
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje:
kúpu prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,
v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,
nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Stankovce, katastrálne územie Sedličná,
parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 345/2 o výmere 92 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. č. 345/3 o výmere 55 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. č. 345/4 o výmere 207 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
7

vytvorené Geometrickým plánom č. 45403066-140/2017 na zameranie chodníkov na p.č. 345/2,
345/3, 345/4, ktorý vyhotovil dňa 08.09.2017 Ing. Patrik Sládek, MAP GEO Trenčín s.r.o.,
Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 45 403 066 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 05.10.2017 pod č. 1347/17, oddelením od pôvodného pozemku registra
„C“ parc. č. 345 o výmere 2658 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti
A: Majetková podstata na LV č. 453,
na ktorých je postavená stavba – Chodník pri ceste III/1878 - Sedličná vo vlastníctve Obce
Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce č. 362 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
za kúpnu cenu vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro) za celý predmet prevodu.
Náklady spojené s prevodom vlastníctva hradí kupujúci – Obec Trenčianske Stankovce.
Počet prítomných poslancov:
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 – Súhlas so zaradením zariadenia SIMA do siete škôl a školských zariadení
Dôvodová správa :
Dňa 07.02.2018 bola na obec Trenčianske Stankovce doručená žiadosť žiadateľa Simona Ilavská SiMa, Detské opatrovateľské centrum, 913 11 Trenčianske Stankovce č. 273, IČO: 50351133
o súhlas k jej žiadosti o zaradenie jej zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle § 16
ods. 1 písm. l) 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. V žiadosti sa uvádza, že pokiaľ by bolo
stanovisko obce súhlasné a zariadenie by bolo do siete zaradené, príspevok by začali poberať od
septembra 2019.
Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do
31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie
zriadené. Žiadosť obsahuje okrem iného aj súhlas obce pre zriaďovateľa (inú právnickú osobu alebo
fyzickú osobu), ak ide o materské školy. Obec poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z
finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu (Zákon č. 564/2004 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromnej
materskej školy. Obec poskytne finančné prostriedky na dieťa súkromnej materskej školy z
finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu (Zákon č. 564/2004 Z.z.) najmenej
vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovacej
pôsobnosti obce.
V prípade, že bude zariadenie zaradené do siete škôl a školských zriadení k 1.9.2019, vznikne obci
povinnosť na základe žiadosti zriaďovateľa poskytovať finančné prostriedky od tohto času. Obci však
budú podľa zákona č. 564/2004 Z.z. poskytnuté finančné príspevky na súkromnú materskú školu až
od 1.1.2020.
Rozprava: Ing. Kudla – dali sme stanovisko finančnej komisie – komisia súhlasí za podmienky, že od
obce sa nebude vyžadovať finančné, alebo iné plnenie s tým súvisiace
p. Tomík – kultúrna komisia - stanovisko - pokiaľ to nebude obec stáť žiadne zaťaženie, tak
súhlasíme
Mgr. Sýkorová – dala vám pani Ilavská kópiu ohľadom priestorov? Ak to majú od hygieny, tak to
majú v poriadku. V Trenčíne mi povedali, že budú súkromné škôlky dostávať min. 88% z
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podielových daní. A prečo len deti 1-4 ročné deti? Predškoláci dostávajú zvlášť peniaze z
ministerstva, nie z obce. Na obci zaplatíte len mzdy a prevádzku, ostatné si musia hradiť z vlastných.
Treba pripraviť VZN k 1.1.2019 a vždy aktualizovať podľa podielových daní na žiaka.
Ing. Poruban – som za schválenie, podrobnosti sa upravia vo VZN
Starosta – my dostaneme financie od štátu vo forme podielových daní a peniaze, ktoré odsúhlasí OZ
(min. 88%) sa posunie súkromnej MŠ.
Ing. Mojžiš – poukazuje na možný stav, keď nebudú poukázané finančné prostriedky na uhrádzanie
požiadaviek zriaďovateľa SIMA na nutnosť hradiť predmetné prostriedky z rozpočtu obce.
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach:
A) Berie na vedomie žiadosť žiadateľa Simona Ilavská - SiMa, Detské opatrovateľské centrum,
913 11 Trenčianske Stankovce č. 273, IČO: 50351133 o súhlas k jej žiadosti o zaradenie jej
zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR.
B) Podľa § 16 ods. 1 písm. l) 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 súhlasí so
zaradením zariadenia: Simona Ilavská - SiMa, Detské opatrovateľské centrum, 913 11
Trenčianske Stankovce č. 273, IČO: 50351133 do siete škôl a školských zariadení.
C) Podmieňuje súhlas podľa písm. B) tohto uznesenia tým, že zriaďovateľ súkromnej materskej
školy uvedený v bode A) tohto uznesenia bude v prípade zaradenia súkromnej materskej školy
do siete škôl a školských zariadení k 1.9.2019 žiadať obec o poskytnutie finančných
prostriedkov až od 1.1.2020.
Počet prítomných poslancov:
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 7 – Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.12.2017
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 31.12.2017 – viď predložený materiál. Definitívna správa o plnení rozpočtu roku 2017 bude
súčasťou Záverečného účtu obce (do 30.6.2018).

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

Príjmy bežné + kapitálové
Príjmové fin. operácie (zapojenie rez. fondu)

SPOLU

schválený
rozpočet 2017
1 892 475
25 000
1 917 475
0

aktuálny
rozpočet k
31.12.2017
2 096 809
37 588
2 134 397
331 043

1 917 475

2 465 440

2 501 943

360 500

500 403

377 822

101
76

2 277 975

2 965 843

2 879 765

97

čerpanie k
%
31.12.2017
plnenia
2 132 653
102
37 588
100
2 170 242
102
331 701
100
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VÝDAVKY SUMARIZÁCIA
Bežné výdavky
Transféry do ZŠ (prenesené kompetencie)
Fin. prostr. z rozpočtu obce (orig.kompetencie)
Vlastné príjmy ZŠ - vrátené
Fin. prostr. ZŠ nedočerp. v 2016 čerpané v 2017
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky

schválený
rozpočet 2017
728 100
646 624
258 384
25 000
0
1 658 108
587 200

aktuálny
rozpočet k
31.12.2017
718 619
708 292
263 384
37 588
0
1 727 883
1 198 090

2 245 308

2 925 973

2 737 733

25 000

25 000

0

94
0

2 270 308

2 950 973

2 737 733

93

259 367
-587 200
7 667

406 513
-867 047
14 870

514 195
-749 985
142 032

Výdavky bežné + kapitálové
Výdavkové fin. operácie

SPOLU
bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
prebytok rozpočtu

čerpanie k
%
31.12.2017
plnenia
633 596
88
708 292
100
263 384
100
37 588
100
13 188
1 656 047
96
1 081 686
90

Rozprava: Ing. Poruban – otázka ohľadom prostriedkov určených na stroje OPS, minulý rok sa všetko
nevyčerpalo, Ing. Beták – informoval o stave fekála, momentálne je v oprave, nadstavba fekála je
použiteľná, fekál je potrebný aj kvôli chatám na rybníku, aj pre našich občanov
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie
čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2017

Vyhodnotenie

Počet prítomných poslancov:
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 8 – Rozpočtové opatrenie č. 16/2017
Dôvodová správa :
V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004, Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sme
pripravili rozpočtové opatrenie č. 16/2017. Ide o zmeny príjmov (a súvisiacich výdavkov) v časti
prijatých dotácií a o zmeny vo výdavkoch v kompetencii starostu obce (v priebehu decembra 2017).
Viď tabuľky.
Zmeny súvisiacich príjmov a výdavkov v rozpočte Obce Trenčianske Stankovce na rok 2017
EK

Zvýšenie/zníženie príjmov
Dotácia normatív - prenes. komp.
312001 ZŠ

Zvýšenie/zníženie výdavkov
Dotácia normatív - prenes. komp. ZŠ

rozpočet

624 597

rozpočet

624 597

očakávaná skutočnosť

658 161

očakávaná skutočnosť

658 161

zvýšenie rozpočtu o

33 564

zvýšenie rozpočtu o

33 564
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312001 Dotácia na vzdelávanie v MŠ

Dotácia na vzdelávanie v MŠ

rozpočet

5 534

očakávaná skutočnosť

5 601

zvýšenie rozpočtu o

67

312001 Dotácia na vzdelávacie poukazy

rozpočet

5 534

očakávaná skutočnosť

5 601

zvýšenie rozpočtu o

67

Dotácia na vzdelávacie poukazy

rozpočet

8 587

očakávaná skutočnosť

8 013

zníženie rozpočtu o

-574

312001 Dotácia na dopravu žiakov

rozpočet

8 587

očakávaná skutočnosť

8 013

zníženie rozpočtu o

-574

Dotácia na dopravu žiakov

rozpočet

18 155

rozpočet

18 155

očakávaná skutočnosť

18 624

očakávaná skutočnosť

18 624

zvýšenie rozpočtu o

469

312001 Dotácia na asistenta učiteľa

zvýšenie rozpočtu o

469

Dotácia na asistenta učiteľa

rozpočet

5 910

rozpočet

5 910

očakávaná skutočnosť

6 272

očakávaná skutočnosť

6 272

zvýšenie rozpočtu o

362

322001 Dotácia na voľby
rozpočet
očakávaná skutočnosť

840
490
0
1 000

0

1 000

rozpočet

287 249

0

očakávaná skutočnosť
287 249

303 542

zvýšenie rozpočtu o

303 542

Dotácia na stroje zo ŠR
0

rozpočet

33 794

0

očakávaná skutočnosť

zvýšenie rozpočtu o
Zvýšenie príjmov spolu

1 000

zvýšenie rozpočtu o
Dotácia na stroje z EÚ

322001 Dotácia na stroje zo ŠR
očakávaná skutočnosť

0

očakávaná skutočnosť
1 000

zvýšenie rozpočtu o
rozpočet

1 330

rozpočet

322001 Dotácia na stroje z EÚ
očakávaná skutočnosť

1 330

zvýšenie rozpočtu o
Dotácia na knižný fond

zvýšenie rozpočtu o
rozpočet

0

očakávaná skutočnosť

1 330

312001 Dotácia na knižný fond
očakávaná skutočnosť

362

rozpočet

zvýšenie rozpočtu o
rozpočet

zvýšenie rozpočtu o
Dotácia na voľby

33 794

35 711

zvýšenie rozpočtu o

356 421

Zvýšenie výdavkov spolu

35 711
375 471

rozdiel dotácie strojov OPS v sume 18 210 € bude doplatená v r.2018
Zmeny rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce v kompetencii starostu obce do výšky 3 000 € v zmysle § 14 ods.2 Zák. č.
583/2004 Z. z.
Zvýšenie výdavkov (bežné a
kapitálové)

Zníženie výdavkov (bežné a
kapitálové)

EK

EK

642011 Príspevok odborovej org.-OcÚ

621,625 Poistné do zdravot.a soc.poisťovne

rozpočet

1 000

očakávaná skutočnosť

1 250

zvýšenie rozpočtu o

250

rozpočet

48 119

očakávaná skutočnosť

47 419

zníženie rozpočtu o

-700

627 Príspevok do DDP-OcÚ
rozpočet

5 200

očakávaná skutočnosť

5 650

zvýšenie rozpočtu o

450

632003 Poštové a tel. služby SÚ

637004 Všeobecné služby

rozpočet

2 300

rozpočet

143 355

očakávaná skutočnosť

3 160

očakávaná skutočnosť

142 495

zvýšenie rozpočtu o

860

zníženie rozpočtu o

-860
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627000 Príspevok do DDP-OPS

634006 Tovary a služby - OPS

rozpočet

3 500

očakávaná skutočnosť

3 900

zvýšenie rozpočtu o

400

rozpočet

38 005

očakávaná skutočnosť

37 455

zníženie rozpočtu o

-550

637016 Príspevok do soc.fondu-OPS
rozpočet

872

očakávaná skutočnosť

1 022

zvýšenie rozpočtu o
Tovary a služby spolu - náboženské
630 sl.

150
642002 CVČ príspevok

rozpočet

13 035

rozpočet

765

očakávaná skutočnosť

13 235

očakávaná skutočnosť

535

zvýšenie rozpočtu o

200

zníženie rozpočtu o

-230

642011 Odborová organ. Príspevok
rozpočet

450

očakávaná skutočnosť

480

zvýšenie rozpočtu o

30
Rekonštrukcia ciest a
717002 ver.priestranstiev

717002 Rekonštrukcia SD- VZ
rozpočet

100 000

rozpočet po presunoch analytík

18 163

očakávaná skutočnosť

100 550

očakávaná skutočnosť

16 558

zvýšenie rozpočtu o

550

zníženie rozpočtu o

-1 605

Zníženie výdavkov spolu

-3 945

717002 Rekonštrukcia MŠ
rozpočet

0

očakávaná skutočnosť
zvýšenie rozpočtu o
Zvýšenie výdavkov spolu

1 055
1 055
3 945

Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Rozpočtové opatrenie
č. 16/2017 – zmeny rozpočtu v kompetencii starostu obce a v poskytnutých dotáciách.
Počet prítomných poslancov:
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 9 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Dôvodová správa :
V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004, Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sme
pripravili rozpočtové opatrenie č. 3/2018. Ide o zmeny vo výdavkoch v kompetencii starostu obce.
1. v priebehu mesiaca január
V rozpočte Obce Trenčianske Stankovce na rok 2018 boli schválené bežné výdavky, rozp. položka
633004 – Spoločenský dom - nákup strojov prístrojov, zariadení v sume 2.500 €. Na základe
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obstarávacej ceny divadelnej techniky, ktorá presahuje sumu 1.700 € /musí byť zaradená do hmotného
majetku a čerpaná z kapitálových výdavkov/ nastala zmena:
presun z položky
na položku

633004 – nákup strojov,prístr.zariadení SD
713004 – SD divadelná technika

- 2.000 €
+ 2.000 €

2. v priebehu mesiaca marec
V rozpočte Obce Trenčianske Stankovce na rok 2018 boli schválené bežné výdavky, rozp. položka
642002 - ZMOS,RZMOSP,asocic.starost.,MAS prednostov a iné v sume 2.400 €. Na základe
uznesenia č. 1/2018 zo zasadnutia valného zhromaždenia MAS z 28.2.2018 sa bude zvyšovať poplatok
za 1 občana z pôvodných 0,40 € na 1 €. Z toho dôvodu je potrebné zvýšiť uvedenú položku o 3.000 €
presunom z položky 637005 - Právne, notárske služby, iné špec. služby – nepredpokladáme
vyčerpanie.
presun z položky
na položku

637005 – Právne, notárske služby,..
642002 – ZMOS, RZMOSP, MAS

- 3.000 €
+ 3.000 €

Rozprava: Ing. Mojžiš – máme vyhodnotenie MASky? Starosta – je schválená stratégia, v priebehu
tohto roka by mali byť vyhlásené výzvy, pre obec by bolo pridelených cca 60 tis. na tri roky, je to
možnosť získania ďalších zdrojov
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Rozpočtové opatrenie
č. 3/2018 – zmeny v kompetencii starostu obce, presun sumy 2.000 € z bežných výdavkov - položka
EK 633004 (nákup strojov, prístrojov, zariadení SD) do kapitálových výdavkov – položka EK
713004 (divadelná technika) a presun sumy 3.000 € medzi bežnými výdavkami z položky EK
637005 (právne, notárske služby) do položky EK 642002 (ZMOS,RZMOSP,MAS)
Počet prítomných poslancov:
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 – Ing. Mojžiš)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 10 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
Dôvodová správa :
V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004, Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sme
pripravili rozpočtové opatrenie č. 3/2018. Ide o zmeny vo výdavkoch v kompetencii obecného
zastupiteľstva.
V rozpočte Obce Trenčianske Stankovce na rok 2018 sú schválené kapitálové výdavky na divadelnú
techniku, pol. 713004 v sume 2.000 €. Z dôvodu, že časť realizácie divadelnej techniky naplánovaná
na rok 2017 sa neuskutočnila, presunula sa do roku 2018, je nutné zvýšiť výdavky na dokončenie
opony o sumu 3.060 €. Navrhujeme sumu 3.060 € presunúť z bežných výdavkov z položky 637005 –
Právne, notárske služby – nepredpokladáme vyčerpanie.
Zvýšenie kapitálových výdavkov

713004 – divadelná technika o oponu

+ 3.060 €
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Zníženie bežných výdavkov

637005 – Právne, notárske služby,..

- 3.060 €

Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
zvýšenie kapitálových výdavkov EK 713004 (divadelná technika) o 3.060 € a zníženie bežných
výdavkov EK 637005 (právne, notárske služby) o 3.060 €.
Počet prítomných poslancov:
(Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 11 – Preklenovací úver MŠ Trenčianske Stankovce – zvýšenie energetickej účinnosti
budovy
Dôvodová správa :
V súvislosti s projektom: Materská škola Trenčianske Stankovce – zvýšenie energetickej účinnosti
budovy, Kód projektu: 310041A628 bola dňa 10.3.2017 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽPPO4-SC431-2015-6/207. Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom bola podpísaná 9.10.2017. Po
uskutočnení diela realizátor vystavil faktúru č. 0512017 na sumu 323 008,07 Eur, pričom túto doručil
na OcÚ dňa 20.12.2017. Splatnosť faktúry je podľa Zmluvy o dielo 60 dní od doručenia správne
vystavenej faktúry obci, teda faktúra nadobudla splatnosť dňa 18.2.2018.
Pôvodný zámer bol, aby sa podala žiadosť o platbu v rámci systému predfinancovania, t.j požiadali
by sme riadiaci orgán o úhradu sumy uvedenej vo faktúre. 95% tejto sumy by bola uhradená
riadiacim orgánom na náš účet, z ktorého by sme odviedli peniaze na účet zhotoviteľa diela.
Vzhľadom na možný rôzny výklad ustanovenia Zmluvy o dielo požiadala obec riadiaci orgán
o stanovisko, aby vylúčila pochybností pri výklade zo strany riadiaceho orgánu a jeho postupu pri
budúcej kontrole. Zároveň obce odložila proces žiadosti o platbu až do doby doručenia stanoviska
riadiaceho orgánu obci.
Keďže faktúra sa stala splatnou a zhotoviteľ trvá na jej čo najskoršej úhrade, ako aj z dôvodu
vylúčenia možného sankčného postupu zo strany zhotoviteľa voči obci je potrebné pristúpiť
schváleniu preklenovacieho úveru vo výške 320 000 Eur. Obec vykonala prieskum oslovením troch
bankových inštitúcií, pričom najlepšia ponuka bola od ČSOB, a.s.
Následne po doručení písomného stanoviska riadiaceho orgánu k ustanoveniu Zmluvy o dielo bude
podaná žiadosť o platbu systémom následnej refundácie.
Rozprava: Ing. Mojžiš – za koľko by mali prísť peniaze? Starosta – odhadujem do dvoch mesiacov od
podania žiadosti. P.Pevný – s neplatením sa stretávam často, v dnešnej dobe byť dlžníkom nie je
žiadna hanba, nie vlastnou vinou sme sa dostali do problému, v praxi to nie je nič nenormálne, ja by
som túto žiadosť navrhoval neprerokovávať, alebo použiť peniaze z RF, ja by som to nezaplatil,
skúsme navrhnúť splátkový kalendár
Starosta – prepočítali sme úrok z úveru oproti úrokom z omeškania za platbu, rokoval som s
dodávateľom, trvá na vyplatení celej sumy ihneď
Ing. Beňovičová – neuvažovalo sa s použitím RF?
Bc. Križan - koľko preplatíme úver? Aká to je suma? Ing. Kudla – preplatíme zhruba 1000 € na 4
mesiace
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P. Pevný odchádza 17:55
Počet prítomných poslancov: 6
Ing. Beňovičová – navrhujem požičať si z RF a doplatiť z bežných účtov
Ing. Kudla – keď sa dáva žiadosť o platbu, musia byť všetky faktúry uhradené, a žiadosť o platbu
musíme podať do 21.4.2018
Ing. Beňovičová – po následnej debate sa prikláňam k úveru
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:

v Trenčianskych

Stankovciach

v Trenčianskych

Stankovciach

A) Preklenovací úver na financovanie projektu: Materská škola Trenčianske Stankovce –
zvýšenie energetickej účinnosti budovy, Kód projektu: 310041A628 vo výške 320 000 Eur.
B) Uzatvorenie zmluvy na preklenovací úver s Československou obchodnou bankou, a.s.,
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140 na projekt: Materská škola Trenčianske
Stankovce – zvýšenie energetickej účinnosti budovy, Kód projektu: 310041A628
Počet prítomných poslancov:
(Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 – Ing. Poruban)
Uznesenie bolo schválené
Pokračujeme bodom č. 3
K bodu 12 - Rôzne
Starosta informoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe žiadosti o poskytnutie
dotácie na projekt „Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice v Obci Trenčianske Stankovce“
rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 29 964,67 €.
P. Tomík – ohľadom divadelnej techniky, či by tam nemala byť kontrola, starosta – áno upozornili
sme p. Letku
K bodu 13 - Záver
Starosta obce oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 1945 hod. poďakovaním všetkým prítomným za
účasť.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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