Zápisnica č. 9/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnávke, konaného
dňa 01.12.2021 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Trnávka
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Správa činnosti starostu obce
Schválenie návrhu VZN č. 2021/1 Zásady hospodárenia s majetkom obce Trnávka
Schválenie návrhu dodatku č. 1/2021 k VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
v obci Trnávka
Schválenie návrhu dodatku č. 1/2021 VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a DSO
Plán činnosti hlavnej kontrolórky
Rôzne obecné veci
Záver

Rokovanie sa začalo o 18.00 hod a skončilo sa o 19.25 hod.
1./ Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Attila Horváth, ktorý privítal prítomných
poslancov:
Tibor Hloska
Anna Lengyelová
Silvester Tési
Ing. Árpád Tóth
ďalej:
Bc. Marta Klinerová hlavná kontrolórka obce
Neprítomná: Monika Író poslankyňa
Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné a určil overovateľov a zapisovateľa
zápisnice nasledovne:
Overovatelia zápisnice:

Anna Lengyelová
Silvester Tési

Zapisovateľ:

Anikó Koleszárová

O tom návrhu prebehlo nasledovne hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Lengyelová, Tési, Ing. Tóth
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

2./ Návrh na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia OZ.
O tom návrhu prebehlo nasledovne hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Lengyelová, Tési, Ing. Tóth
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený program bol schválený.

3./ Správa činnosti starostu obce
MAS Agroprameň OZ v Lehniciach vyhlásila výzvu:
Výzva MAS 088/7.2/3 v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020
pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie. Podopatrenie 7.2. zahŕňa nasledovné činnosti: výstavba
a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba
verejných priestranstiev, námestí a parkov.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu č. 72 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zameranie triedený
zber komunálnych odpadov. Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72. Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1 je 17.1.2022, kolo 2 je 15.3.2022. Podmienky poskytnutia príspevky:
Žiadateľ musí preukázať vzťah, právo – vlastnícke alebo iné - na základe ktorého je
oprávnený užívať všetky veci ( tj. pozemok ), na ktorý má byť projekt realizovaný. Žiadateľ
je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným
povoľovacím orgánom ( stavebný úrad ), vrátane projektovej dokumentácie.
Poslanci OZ berú na vedomie výzvy a žiadajú osobné stretnutie na pracovnej porade s Ing.
Rastislavom Kubalom štatutárom spoločnosti JKL produktion s.r.o.

4./ Schválenie návrhu VZN č. 2021/1 Zásady hospodárenia s majetkom
obce Trnávka
Starosta obce predniesol návrh – Zásady hospodárenia s majetkom obce Trnávka, viď
v prílohe č. 1.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2021/1 Zásady hospodárenia s majetkom
obce Trnávka s nasledovnými zmenami: v čl. 8 Pohľadávky a iné majetkové práva obce
v bode 3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy: v hodnote prevyšujúcej 300,00 €.
V prílohe č. 1 k VZN 2021/1, bod 3) Úhrada za kosenie s malotraktorom na žiadosť
20,00 €/ každá začatá hodina. V Prílohe č. 2 k VZN 2021/1 Úhrada za prepožičanie
miestností a príslušenstiev ktoré sú vo vlastníctve obce v tabuľke obrus 3,00 €/ deň.
O tom návrhu prebehlo nasledovne hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Lengyelová, Tési, Ing. Tóth
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

5./ Schválenie návrhu dodatku č. 1/2021 k VZN č. 1/2020 o miestnom
poplatku za rozvoj v obci Trnávka
Starosta obce preniesol návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za
rozvoj v obci Trnávka, viď v prílohe č. 2.
Pripomienky k návrhu podal obyvateľ obce Juraj Lami a navrhoval poplatok za rozvoj zvýšiť
na sumu 35,00 Eur/m2. Svoju žiadosť odôvodnil nasledovne: Tieto poplatky sú hlavným
zdrojom príjmu obce a majú slúžiť v prospech obyvateľov, v prospech rozvoja obce. Pokiaľ
tieto príjmy znižujeme obmedzujeme vývoj v obci.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 1/2020 o miestnom
poplatku za rozvoj v obci Trnávka.
Obec ustanovuje sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení:
a) stavby na bývanie: 20,00 Eur
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 20,00 Eur
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu: 20,00 Eur
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou: 20,00 Eur
e) ostatné stavby: 20,00 EUR

O tom návrhu prebehlo nasledovne hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Lengyelová, Tési, Ing. Tóth
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

6./ Schválenie návrhu dodatku č. 1/2021 VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a DSO
Starosta obce predniesol návrh dodatku č. 1/2021 VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a DSO, viď v prílohe č. 3.
Členovia OZ dňa 29.11.2021 na pracovnej porade prerokovali zvýšenie sadzbu poplatku za
komunálne odpady. Za rok 2021 bol tento poplatok 55,00 Eur/za 120 l nádobu. Starosta
navrhol ročný poplatok za komunálny odpad pri 120 l nádobe za rok 2022: 60,00 Eur. Návrh
VZN č. 1/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. Pripomienky od
obyvateľov obce neboli uplatnené.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 1/2021 VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a DSO. Obec Trnávka stanovila sadzbu poplatkov za množstvový
zber:
a) zmesový komunálny odpad 0,01923 eura za jeden liter komunálnych odpadov
Súčin frekvencie odvozov: 26
Sadzba poplatku: 0,01923
Objem zbernej nádoby: 120 l
26 x 0,01923 x 120 = 59,99
60,00 Eur/rok
O tom návrhu prebehlo nasledovne hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Lengyelová, Tési, Ing. Tóth
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

7./ Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
Hlavná kontrolórka obce predniesla návrh plánu činnosti na I. polrok 2022, viď v prílohe č. 4.
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu na rok 2022-2024
2. Vypracovanie správy o vykonanej kontrole v roku 2021
3. Kontrola plnenia rozpočtu obce k 31.12.2021
4. Vypracovanie hodnotiacej správy k plneniu rozpočtu k 31.12.2021
5. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2021
6. Kontrola evidencie, zaúčtovanie dodávateľských faktúr na II. polrok 2021 a I. polrok
2022
7. Spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na I. polrok 2022.
O tom návrhu prebehlo nasledovne hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Lengyelová, Tési, Ing. Tóth
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

8./ Rôzne obecné veci
- Poslanec Ing. Árpád Tóth pripomenul, že v zápisnici č. 8/2021 v bode 7 treba doplniť text
nasledovne: bez zabudovania podkrovia.
- Poslanec Ing. Árpád Tóth prosí o rozposlanie upravených a schválených VZN pre
poslancom.
- Ekonómka predniesla Návrh rozpočtového opatrenia obce Trnávka č. 2 vyvesené na úradnú
tabuľu 15.11.2021, viď v prílohe č. 5. Návrh bude prerokované na ďalšom zasadnutí OZ.

9./ Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie uzavrel.

Overovatelia zápisnice:

Anna Lengyelová

..............................................

Silvester Tési

..............................................

Starosta obce:

Attila Horváth

..............................................

Zapisovateľka:

Anikó Koleszárová

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Trnávka
zo dňa 01.12.2021
Uznesenie č. 22/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2021/1 Zásady hospodárenia s majetkom
obce Trnávka s nasledovnými zmenami: v čl. 8 Pohľadávky a iné majetkové práva obce
v bode 3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy: v hodnote prevyšujúcej 300,00 €.
V prílohe č. 1 k VZN 2021/1, bod 3) Úhrada za kosenie s malotraktorom na žiadosť
20,00 €/ každá začatá hodina. V Prílohe č. 2 k VZN 2021/1 Úhrada za prepožičanie
miestností a príslušenstiev ktoré sú vo vlastníctve obce v tabuľke obrus 3,00 €/ deň.
Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 1/2020 o miestnom
poplatku za rozvoj v obci Trnávka.
Obec ustanovuje sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení:
a) stavby na bývanie: 20,00 Eur
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 20,00 Eur
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu: 20,00 Eur
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou: 20,00 Eur
e) ostatné stavby: 20,00 EUR
Uznesenie č. 24/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 1/2021 VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a DSO. Obec Trnávka stanovila sadzbu poplatkov za množstvový
zber:
a) zmesový komunálny odpad 0,01923 eura za jeden liter komunálnych odpadov
Súčin frekvencie odvozov: 26
Sadzba poplatku: 0,01923
Objem zbernej nádoby: 120 l
26 x 0,01923 x120 = 59,99
60,00 Eur/rok

Uznesenie č. 25/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na I. polrok 2022.
V Trnávke dňa 01.12.2021

..............................................
Attila Horváth
Starosta obce

