OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č.j.: OcÚ TS 1228/2019
Dňa: 26.11.2019

Z Á P I S N I C A č. 7/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce
konaného dňa 26. 11. 2019 v zasadačke obecného úradu

November 2019

Overovatelia:

Ing. Martin Kudla, PhD.
Peter Justus

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného dňa 26.11.2019
od 1700 hod. do 1805 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 20.11.2019
Prezentácia:
počet prítomných poslancov 8 z celkového počtu 9 poslancov.
Ospravedlnení: Patrik Tomík
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.
Peter Justus

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

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 07.10.2019
2. Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 30.09.2019
3. Informácia o zmene rozpočtu
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
5. Žiadosť o odstúpenie z časti predmetu nájmu – Slovak Telekom a.s.
6. Vecné bremeno v prospech SPP -Materská škola, nový pavilón
7. Žiadosť spol. Axor s.r.o. o odovzdanie stavebných objektov SO 01 a SO 02
8. Zámer NDS a.s. budúceho odovzdania SO stavby R2 Križovatka D1
9. Rôzne
10. Záver
Hlasovanie za návrh programu:
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, 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 07.10.2019
Rozprava: N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 67/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 07.10.2019.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 30.09.2019
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 30.9.2019 – viď predložený materiál. Definitívna správa o plnení rozpočtu roku 2019 bude
súčasťou Záverečného účtu obce (do 30.6.2020).

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
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 aktuálny rozpočet k
2019
30.9.2019
čerpanie k 30.9.2019 % plnenia
2 428 872,00
2 492 848,39
2 044 584,21
82
94 750,00
94 750,00
105 380,71
111
2 523 622,00
2 587 598,39
2 149 964,92
83
0,00
0,00
21 703,00
2 523 622,00
2 587 598,39
2 171 667,92
84
0,00
0,00
1 666,72
145 200,00
235 200,00
75 563,49
32

2 668 822,00

2 822 798,39

2 248 898,13

80

schválený rozpočet aktuálny rozpočet k
2019
30.9.2019
čerpanie k 30.9.2019 % plnenia
1 112 760,00
1 211 650,37
732 371,30
60
765 086,00
734 152,00
487 427,39
66
0,00
0,00
7 179,03
309 134,00
309 134,00
204 421,01
66
94 750,00
91 990,00
88 600,65
96
2 281 730,00
2 346 926,37
1 519 999,38
65
382 000,00
470 780,02
234 608,89
50
0,00
0,00
0,00
2 663 730,00
2 817 706,39
1 754 608,27
62
0,00
0,00
0,00

2 663 730,00

2 817 706,39

1 754 608,27

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

2 822 798,39
2 817 706,39
5 092,00

2 248 898,13
1 754 608,27
494 289,86

62
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Rozprava: vystúpili Ing. Kadák, Ing. Mojžiš, p. Dobiašová
N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 68/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov
a výdavkov k 30.09.2019.
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“. Ide o zmeny príjmov (a súvisiacich výdavkov)
v časti prijatých dotácií za mesiac október 2019 a zmeny v kompetencii starostu za mesiac september
– október 2019.
1. Dotácia a presuny v kompetencii starostu – obec – viď príloha
2. Základná škola Jána Lipského s MŠ požiadala o presun v rozpočte z bežných výdavkov do
kapitálových výdavkov dvakrát: na zakúpenie umývačky riadu do školskej kuchyne vo výške 2.760 €
a na zakúpenie elektrickej smažiacej panvice do školskej kuchyne vo výške 2.651,81 €. V oboch
prípadoch starosta v zmysle § 14 ods. 1 a 2a) v svojej kompetencii schválil presun z bežných
výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu ZŠ. Celková výška výdavkov zostala
nezmenená.
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 69/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu príjmov
a súvisiacich výdavkov v časti prijatých dotácií za mesiac október a zmeny v kompetencii starostu za
mesiac september – október 2019.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 4 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
Dôvodová správa:
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Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 ods. 1
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, Mgr. Trnavská vypracovala správu za
obdobie 1. júl 2018 - 31. august 2019.
Zdôvodnenie:
Podľa § 3 ods. 1 správu za predchádzajúci rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní
v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného
kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou správy je
vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe.
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade 23. septembra 2019, predložená rade školy
a prerokovaná 17. októbra 2019.
Na základe uvedených povinností predkladám správu zriaďovateľovi na schválenie.
Rozprava: N á v r h n a u z n e s e n i e:
Uznesenie č. 70/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský
rok 2018/2019 predloženú ZŠ J. Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 5 – Žiadosť o odstúpenie z časti predmetu nájmu – Slovak Telekom a.s.
Dôvodová správa :
Dňa 04.11.2019 bola na Obecný úrad v Trenčianskych Stankovciach doručená žiadosť od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. o odstúpenie časti predmetu nájmu. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má
s Obcou Trenčianske Stankovce uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov zo dňa
10.03.2010, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov v objekte obecného úradu
o celkovej výmere 61,44 m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania telekomunikačných
technológii (z toho je 32,65 m2 využívaných pre umiestnenie technológie ST, a. s. a 28,79 m2 sú
miestnosti spoločných priestorov, chodby a soc. zariadenia). Vzhľadom ku skutočnosti, že časť
nebytových priestorov nie je plne využívaná a technológia bude umiestnená iba v jednej miestnosti,
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má záujem vrátiť na 1. PP miestnosť č. 2 (20,16 m2) a na 1. NP časť
spoločných priestorov a miestnosti č. 6,7,8,8A (9,82 m2). Predmetom nájmu by naďalej zostala
miestnosť č. 1,3,4,5 a časť chodby a schodišťa t. j. spolu 31,46 m2 (viď priložený pôdorys). Výška
nájomného za predmet nájmu je stanovená v Zmluve o nájme nebytových priestorov vo výške 20
EUR/ m2/rok bez DPH.
Rozprava: vystúpili Ing. Kadák, Ing. Mojžiš
Návrh na

uznesenie

Uznesenie č. 71/2019
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OZ v Trenčianskych Stankovciach
a) berie na vedomie žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO: 35 763 469 o odstúpenie časti predmetu nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov
zo dňa 10.03.2010 uzatvorenú s obcou Trenčianske Stankovce.
b) schvaľuje žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:
35 763 469 o odstúpenie časti predmetu nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa
10.03.2010 uzatvorenú s obcou Trenčianske Stankovce.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 )
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 – Vecné bremeno v prospech SPP -distribúcia a.s. - Materská škola, nový pavilón
Dôvodová správa :
V súvislosti s preložkou STL plynovodu pre Výstavbu nového pavilónu Materskej školy
v Trenčianskych Stankovciach a uzatvorením
Dohody o preložke plynárenského zariadenia
č. 0793/19/SPPD/CEZ a Dodatku č. 1 sa investor t.j. Obec Trenčianske Stankovce zaväzuje uzatvoriť
na svoje náklady vecné bremeno v prospech SPP distribúcia, a.s., spočívajúce v povinnosti povinného
z vecného bremena (obec Trenčianske Stankovce) ako výlučného vlastníka strpieť existenciu
plynárenského zariadenia, jeho ochranného a bezpečnostného pásma, prevádzku a údržbu tohto
zariadenia, ako aj strpieť vstup a vjazd osôb a vozidiel SPP distribúcia, a.s. za účelom prevádzky,
údržby a rekonštrukcie plynárenského zariadenia. Vecné bremeno zaťaží nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce t.j. CKN č. 10/1, 10/3 k.ú. Malé Stankovce viď zameranie skutočného vyhotovenia SO 103
Preložky STL plynovodu pre výstavbu nového pavilónu Materskej školy, par. č. 10/1, 10/3. Vecné
bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu neurčitú. Náklady spojené s vkladom vecného bremena
do katastra nehnuteľností hradí obec Trenčianske Stankovce.
Rozprava: vystúpili Ing. Beňovič
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 72/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje z dôvodu preložky STL plynovodu pre Výstavbu
nového pavilónu Materskej školy v Trenčianskych Stankovciach zriadenie vecného bremena na
pozemku nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, obci Trenčianske Stankovce a katastrálnom území
Malé Stankovce, zapísaných na liste vlastníctva číslo 231 vedenom pre dané katastrálne územie
Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, a to:
pozemok, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné číslo 10/1,
druh pozemku: záhrada o výmere 9029 m2, vo vlastníctve obce Trenčianske Stankovce
v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:
35 910 739.
-
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Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (obec Trenčianske Stankovce)
ako výlučného vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť
- existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to
v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 45403066-232/2019 na vyznačenie vecného
bremena na priznanie práva, uloženia inžinierskych sietí zo dňa 22.11.2019, vyhotoveného firmou
MAP GEO Trenčín s.r.o. Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO 45 403 066, úradne overeného
Správou katastra Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor pod č. 1636/2019 dňa 25.11.2019 a
- prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby
a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na
celú dotknutú nehnuteľnosť.
Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu neurčitú. Náklady spojené s vkladom vecného
bremena do katastra nehnuteľností hradí obec Trenčianske Stankovce.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 73/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje z dôvodu preložky STL plynovodu pre Výstavbu
nového pavilónu Materskej školy v Trenčianskych Stankovciach zriadenie vecného bremena na
pozemku nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, obci Trenčianske Stankovce a katastrálnom území
Malé Stankovce, zapísaných na liste vlastníctva číslo 231 vedenom pre dané katastrálne územie
Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, a to:
pozemok, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné číslo 10/3,
druh pozemku: záhrada o výmere 997 m2, vo vlastníctve obce Trenčianske Stankovce
v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:
35 910 739.
-

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (obec Trenčianske Stankovce)
ako výlučného vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť
- existenciu ochranných a bezpečnostných pásiem inžinierskych sietí - plynárenských zariadení to
v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 45403066-232/2019 na vyznačenie vecného
bremena na priznanie práva, uloženia inžinierskych sietí zo dňa 22.11.2019, vyhotoveného firmou
MAP GEO Trenčín s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO 45 403 066, úradne overeného
Správou katastra Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor pod č. 1636/2019 dňa 25.11.2019 a
- prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby
a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na
celú dotknutú nehnuteľnosť.
Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu neurčitú. Náklady spojené s vkladom vecného
bremena do katastra nehnuteľností hradí obec Trenčianske Stankovce.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 7 - Žiadosť spol. Axor s.r.o. o odovzdanie stavebných objektov SO 01 a SO 02
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Dôvodová správa :
Dňa 20.11.2019 bola na obec Trenčianske Stankovce doručená žiadosť spoločnosti AXOR, s.r.o.,
Adamovské Kochanovce 57, 913 05 Melčice – Lieskové, IČO: 36 346 331 so zámerom odovzdania
stavebných objektov:
- SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu
- SO 02 Rozšírenie splaškovej kanalizácie,
ktoré budú zrealizované v rámci projektu pre stavebné povolenie IBV Priehrada na parcelách CKN
č. 1493/9,1493/10, 1493/19, k. ú. Veľké Stankovce, obec Trenčianske Stankovce, okres Trenčín.
Predmetné stavebné objekty sa budú nachádzať v cestnom telese účelovej komunikácie, ktorá nebude
vo vlastníctve obce.
Rozprava: vystúpili p. Pevný, Ing. Beňovič, Bc. Križan, Ing. Mojžiš, p. Justus,
Návrh

na

u z n e s e n i e:

Uznesenie č. 74/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje zámer spoločnosti AXOR, s.r.o., Adamovské
Kochanovce 57, 913 05 Melčice – Lieskové, IČO: 36 346 331 odovzdať po vybudovaní stavby IBV
Priehrada obci Trenčianske Stankovce stavebné objekty:
- SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu
- SO 02 Rozšírenie splaškovej kanalizácie,
na parcelách CKN č. 1493/9,1493/10, 1493/19, k. ú. Veľké Stankovce, obec Trenčianske Stankovce,
okres Trenčín za podmienok:
-

pri vzniknutých opravách potrubia predmetných stavebných objektoch (SO 01 a SO 02), ktoré sa
budú nachádzať v telese účelovej komunikácie a chodníka obec Trenčianske Stankovce
zabezpečí len spätné zasypanie výkopu. Obnovu účelovej komunikácie musí zabezpečiť
vlastník/spoluvlastníci účelovej komunikácie na vlastné náklady

-

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 0, proti: 7 , zdržal sa: 0)
Ing. Beňovič bol mimo rokovacej miestnosti
Uznesenie nebolo schválené
K bodu 8 - Zámer NDS a.s. budúceho odovzdania SO stavby R2 Križovatka D1
Dôvodová správa :
Dňa 13.11.2019 bol na obec Trenčianske Stankovce doručený zámer Národnej diaľničnej spoločnosti,
a.s., Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava, IČO: 35 919 001 o bezplatné budúce odovzdania
stavebných objektov obci Trenčianske Stankovce. Stavebné objekty sa týkajú stavby Rýchlostná
cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná:
- SO 132-00 Úprava účelovej komunikácii v km 1,006 preložky cesty I/9
- SO 133-00 Úprava miestnej komunikácie v km 0,100 preložky cesty III/1878
- SO 136-00 Predĺženie miestnej komunikácie v obci Trenčianske Stankovce v km 3,385 R2
vpravo
- SO 150-00 Nemotoristická komunikácia Trenčianske Stankovce - Vaillant
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-

SO 152-00 Nemotoristická komunikácia Veľké Bierovce – Vaillant, úsek v správe obce
Trenčianske Stankovce
SO 153-00 Nemotoristická komunikácia do obce Trenčianske Stankovce
SO 162-00 Poľná cesta v km 3,391 – 3,815 R2 vpravo
SO 220-00 Most nad R2, na nemotoristickej komunikácii v km 3,488 R2
SO 244-00 Oporné múry na nemotoristickej komunikácii Trenčianske Stankovce – Vaillant
SO 671-00 Prípojka NN pre VO preložky cesty I/9
SO 672-00 Prípojka NN pre VO cesty III/1878
SO 674-00 VO preložky cesty I/9
SO 676-00 Vo cesty III/1878 v Trenčianskych Stankovciach
SO 678-00 VO nemotoristickej komunikácie V. Bierovce – Vaillant

Rozprava: vystúpili p. Pevný, Ing. Kudla PhD., Ing. Mojžiš
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 75/2019
OZ v Trenčianskych Stankovciach
a) berie na vedomie zámer Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 814 04
Bratislava, IČO 35 919 001 odovzdať obci Trenčianske Stankovce stavebné objekty týkajúce sa
stavby Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná:
- SO 132-00 Úprava účelovej komunikácii v km 1,006 preložky cesty I/9
- SO 133-00 Úprava miestnej komunikácie v km 0,100 preložky cesty III/1878
- SO 136-00 Predĺženie miestnej komunikácie v obci Trenčianske Stankovce v km 3,385 R2
vpravo
- SO 150-00 Nemotoristická komunikácia Trenčianske Stankovce - Vaillant
- SO 152-00 Nemotoristická komunikácia Veľké Bierovce – Vaillant, úsek v správe obce
Trenčianske Stankovce
- SO 153-00 Nemotoristická komunikácia do obce Trenčianske Stankovce
- SO 162-00 Poľná cesta v km 3,391 – 3,815 R2 vpravo
- SO 220-00 Most nad R2, na nemotoristickej komunikácii v km 3,488 R2
- SO 244-00 Oporné múry na nemotoristickej komunikácii Trenčianske Stankovce – Vaillant
- SO 671-00 Prípojka NN pre VO preložky cesty I/9
- SO 672-00 Prípojka NN pre VO cesty III/1878
- SO 674-00 VO preložky cesty I/9
- SO 676-00 Vo cesty III/1878 v Trenčianskych Stankovciach
- SO 678-00 VO nemotoristickej komunikácie V. Bierovce – Vaillant
b) schvaľuje budúce prevzatie stavebných objektov týkajúcich sa stavby Rýchlostná cesta R2
Križovatka D1 – Trenčianska Turná:
- SO 132-00 Úprava účelovej komunikácii v km 1,006 preložky cesty I/9
- SO 133-00 Úprava miestnej komunikácie v km 0,100 preložky cesty III/1878
- SO 136-00 Predĺženie miestnej komunikácie v obci Trenčianske Stankovce v km 3,385 R2
vpravo
- SO 150-00 Nemotoristická komunikácia Trenčianske Stankovce - Vaillant
- SO 152-00 Nemotoristická komunikácia Veľké Bierovce – Vaillant, úsek v správe obce
Trenčianske Stankovce
- SO 153-00 Nemotoristická komunikácia do obce Trenčianske Stankovce
- SO 162-00 Poľná cesta v km 3,391 – 3,815 R2 vpravo
- SO 220-00 Most nad R2, na nemotoristickej komunikácii v km 3,488 R2
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SO 244-00 Oporné múry na nemotoristickej komunikácii Trenčianske Stankovce – Vaillant
SO 671-00 Prípojka NN pre VO preložky cesty I/9
SO 672-00 Prípojka NN pre VO cesty III/1878
SO 674-00 VO preložky cesty I/9
SO 676-00 Vo cesty III/1878 v Trenčianskych Stankovciach
SO 678-00 VO nemotoristickej komunikácie V. Bierovce – Vaillant

Podmienkou prevzatia uvedených stavebných objektov je existencia právoplatného kolaudačného
rozhodnutia resp. kolaudačných rozhodnutí.
Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 0 , proti: 8 , zdržal sa: 0)
Uznesenie nebolo schválené
K bodu 9 - Rôzne
Starosta obce JUDr. Martin Markech informoval o:
- rekonštrukcii priestranstva za obecným úradom
- prebiehajúcej akcii opravy anglických dvorcov prednej časti ZŠ
- očakávame dodanie vybavenia odborných učební do ZŠ
- momentálne prebieha výstavba strechy na novom pavilóne MŠ
- dokončovaní kolumbária
- ďalších možnostiach výsadby zelene v obci prostredníctvom SAŽP
- podaných žiadostiach záujemcov o prenájom OC
K bodu 10 - Záver
Starosta obce JUDr. Martin Markech oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 18:05 hod.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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