OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
Č. j.: OcÚ TS 813/2022
Dňa: 26. 9. 2022

Z Á P I S N I C A č. 7/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce,
konaného dňa 26. 9. 2022 v zasadacej miestnosti OcÚ Trenčianske Stankovce

September 2022

Overovatelia:

PaedDr. Šmatláková
Ing. Mojžiš

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce, konaného
dňa 26. 9. 2022 od 1630 hod. do 1805 hod. v zasadačke
OcÚ v Trenčianskych Stankovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce bolo zvolané starostom obce
JUDr. Martinom Markechom oznámením zo dňa 20. 9. 2022.
Prezentácia:
počet prítomných poslancov 7 z celkového počtu 9 poslancov
Ospravedlnení: Bc. Jaroslav Križan, Ing. Beňovič,
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:

PaedDr. Šmatláková
Ing. Mojžiš

Hlasovanie za návrh overovateľov zápisnice: 7
Počet prítomných poslancov:
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 26.08.2022
Správa o výsledku vykonaných kontrol
Zaradenie investície „vodovodu“ do rozpočtu obce
Slovenský pozemkový fond – uzatvorenie nájomnej zmluvy
Rôzne
Záver

Hlasovanie za návrh programu zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Návrh bol schválený
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K bodu 1 – Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 8. 2022
Rozprava: Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 53/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 26. 8. 2022.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 2 – Správa o výsledku vykonaných kontrol
Dôvodová správa:
Správu predkladám na rokovanie obecného zastupiteľstva na základe povinnosti vyplývajúcej
s § 18f ods.(1) písm. d) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.
Správa zahŕňa výsledok kontrol podľa schváleného plánu kontrol vykonaných v apríl až
september 2022. Správa nadväzuje priebežnú správu predloženú dňa 25.4.2022 na rokovaní
obecného zastupiteľstva.
Rozprava: vystúpili Ing. Mojžiš
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 54/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Priebežnú správu o výsledku
vykonaných kontrol hlavným kontrolórom v období apríl až september 2022.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 3 – Zaradenie investície „vodovodu“ do rozpočtu obce
Dôvodová správa:
Dňa 16.9.2022 sme obdržali list od:
Ing. Radoslava Vašicu s manželkou Máriou, Malé Stankovce 933, 913 11 Trenčianske
Stankovce, Barbory Hlaváčkovej, Pradiarska 11, 934 01 Levice, Michala Minárika
s manželkou, Malé Stankovce 353, 913 11 Trenčianske Stankovce, Daniely Kudlovej,
Sedličná 171, 913 11 Trenčianske Stankovce, Ing. Jána Ľahkého s manželkou MUDr. Janou,
Malé Stankovce 301, 913 11 Trenčianske Stankovce, Stanislava Fortunu, Malé Stankovce
3003, 913 11 Trenčianske Stankovce, Branislava Brezana, 913 11 Trenčianske Stankovce 3021,
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ktorí nás žiadajú o zaradenie investície „Vodoprávne konanie v časti obce Malé Stankovce“ do
rozpočtu pre rok 2023 s cieľom zabezpečenia prípojného bodu v lokalite Hoštáky. Konkrétne
od prípojného bodu súp. č. 212 po súp. č. 290 až po prípojný bod pred územie Hoštáky.
Priložená projektová dokumentácia bola odkonzultovaná s TVK.
V prístupovej komunikácií – ceste, ktorá je majetkom obce sú už umiestnené inžinierske siete,
elektrika, kanalizácia, chýba vodovod. Vybudovaním „verejného vodovodu - vodoprávne
konanie„ – jeho zokruhovaním (v zmysle priloženej projektovej dokumentácie) by došlo
k zhodnoteniu obecných pozemkov v časti Hoštáky.
Prílohou žiadosti je aj cenová ponuka potencionálneho dodávateľa, ktorá toho času činí celkovo
19 656,71 € bez DPH. Žiadatelia majú záujem, v prípade schválenia predmetnej investície,
podieľať sa na nej finančne a to do výšky 1 100,00 € na žiadateľa.
Rozprava: vystúpili Ing. Martin Kudla, PhD., JUDr. Martin Markech, Ing. Mojžiš, p. Pevný,
p. Tomík, PaedDr. Šmatláková
Bodu č. 3 sa zúčastnili aj prítomní hostia: Radoslav Vašica, Pavol Ondriška, Michal Minárik,
Ing. Ján Lahký
Návrh

na

uznesenie

Uznesenie č. 55/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje zaradenie investície - „vodoprávneho konania
v časti obce Malé Stankovce, zokruhovaním, v zmysle priloženej technickej dokumentácie,
do rozpočtu obce na rok 2023, s podmienkou finančného spolupodielnictva minimálne
vo výške 1 100,00 €, slovom: jedentisícjednosto eur od každého žiadateľa, menovite:
Ing. Radoslava Vašicu s manželkou Máriou, Malé Stankovce 933, 913 11 Trenčianske
Stankovce, Barbory Hlaváčkovej, Pradiarska 11, 934 01 Levice, Michala Minárika
s manželkou, Malé Stankovce 353, 913 11 Trenčianske Stankovce, Daniely Kudlovej,
Sedličná 171, 913 11 Trenčianske Stankovce, Ing. Jána Ľahkého s manželkou MUDr. Janou,
Malé Stankovce 301, 913 11 Trenčianske Stankovce, Stanislava Fortunu, Malé Stankovce
3003, 913 11 Trenčianske Stankovce, Branislava Brezana, 913 11 Trenčianske Stankovce 3021.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 4 – Slovenský pozemkový fond – uzatvorenie nájomnej zmluvy
Dôvodová správa:
Dňa 16.10.2020 sme obdržali list Slovenského pozemkového fondu, (ďalej SPF) spolu
s nájomnou zmluvou a ostatnými prílohami. Predmetom nájmu je pozemok v k. ú. Malé
Stankovce na ktorom sa nachádza Rákocziho studňa, ktorá má historický význam a v zmysle
platného územného plánu je vedená ako verejno-prospešná stavba.
Dňa 14.12.2020 bolo na zasadnutí OZ schválené Uzn. č. 59/2020 prenájom pozemku C-KN
č. 380/3 Trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 3 040 m2, k. ú. Malé Stankovce, LV č. 549
od vlastníka Slovenskej republiky, v správe SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, za cenu
40 €/kalendárny rok.
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Na základe vyššie uvedeného uznesenia bola SPF zaslaná na podpis nájomná zmluva, ktorú
sme ale zo strany SPF podpísanú naspäť neobdržali. Na základe telefonickej urgencie nám bolo
oznámené, že v SPF Bratislava dochádza k zmenám štatutárnych zástupcov a boli sme
požiadaní o zhovievavosť.
Dňa 31.8.2022 sme boli listom požiadaní o informáciu, či ešte máme záujem o vyššie uvedený
pozemok. Súčasne nám bolo oznámené, že zo strany SPF došlo k zmene štatutárov
a k dnešnému dňu nebol návrh zmluvy podpísaný. Došlo tiež k zmene v cenníku SPF, čiže toho
času činí prenájom pozemku 50 €/rok.
Z dôvodu vyššie uvedených zmien, ktoré vyplynuli zo strany Slovenského pozemkového
fondu, Búdkova 16, 817 15 Bratislava, predkladáme obecnému zastupiteľstvu na schválenie
dva návrhy na uznesenie, a to zrušenie pôvodne prijatého uznesenia č. 59/2020 z dôvodu ceny
prenájmu pozemku a návrh nového uznesenia na prenájom pozemku „Rákocziho studne„ za
cenu 50 €/rok.
Rozprava: vystúpili Ing. Mojžiš, p. Pevný
Návrh na uznesenia
Uznesenie č. 56/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach ruší Uznesenie č. 59/2020 prijaté na svojom zasadnutí
dňa 14.12.2020.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 57/2022
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje prenájom pozemku parc. C-KN č. 380/3 trvalé
trávne porasty o celkovej výmere 3 040 m2, k. ú. Malé Stankovce, LV č. 549 (Rákocziho
studňa), v podiele 1/1, od vlastníka: Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, za cenu 50 €/rok.
Počet prítomných poslancov: 7
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
K bodu 5 – Rôzne
Starosta obce JUDr. Martin Markech informoval o:
- škode v Spoločenskom dome vytopením, časť nákladov bola uznaná a finančne vysporiadaná
s poisťovňou, ostatné náklady bude potrebné riešiť vymáhaním od nájomníka
- plánovanom stretnutí so zástupcami univerzity v Nitre ohľadom protipovodňových opatrení
- termíne pojednávania ohľadom odcudzených peňazí, ktorý je stanovený na dátum 4.11.2022
- stave rekonštrukcie cesty a chodníka v časti obce Sedličná
- stave rekonštrukcie cesty I/9
p. Pevný navrhol za účelom rozšírenia oddychovej zóny pri kríži, je potrebné rokovať o kúpe
alebo prenájme parcely č. 454/3 od SPF.
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K bodu 6 – Záver
Starosta obce JUDr. Martin Markech oficiálne ukončil zasadnutie OZ o 1805 hod.

JUDr. Martin Markech
starosta obce
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