Uznesenia Obecného zastupiteľstva Trnávka
zo dňa 9.6.2021
4. zasadnutie OZ
Uznesenie č. 10/2021
A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
zmenu rozpočtu na rok 2021
B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmenu rozpočtu na rok 2021–
rozpočtové opatrenie č. 1
Bežné výdavky v položke:
 04.5.1 - Ochrana pred požiarmi
633 006 + 1 250 € - Cestná doprava – všeobecný materiál
(umiestnenie rampy a nákup dopravnej značky)
08.4.0 - Rekreácia, šport, kultúra a náboženstvo
642 007 + 1 500 € - Dotácia cirkvám a náboženským spoločnostiam
(dotácia na duchovnú činnosť )
Kapitálové výdavky v položke:
 06.2.0 -Rozvoj obcí
713 005 + 2 500 € - Vybudovanie kamerového systému a vypracovanie
bezpečnostného projektu - futbalové ihrisko, strelnica, 1 ks
skládka separovaného odpadu
08.4.0 -Náboženské a iné spoločenské služby
717 002 + 5 000 € - Rekonštrukcia oplotenia miestneho kostola
Uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
kontrolorky obce za 2. polrok 2021.

predložený návrh plánu činnosti hlavnej

Uznesenie č. 12/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na odkúpenie parciel registra C s parcelnými
číslami P.č. 442/1 a 444/12 v katastrálnom území Trnávka, vedené na LV č. 742.
Majiteľ: STAVGROUP SK, s.r.o., 93032 Trnávka č. 139, IČO 36845752
Na miestnu komunikáciu boli vydané nasledovné kolaudačné rozhodnutia:
1. Kolaudačné rozhodnutie Miestna komunikácia pre IBV Trnávka
SO01 – 22kV VN prípojka
SO 02 – Transformačná stanica
SO 03 – 1 kV rozvod
Rozhodnutie bolo vydané Obcou Trnávka pod číslom Tr-Výst. 194/2020-003, zo
dňa 01.03.2021

2. Kolaudačné rozhodnutie na užívanie vodnej stavby s názvom: Predĺženie
verejného vodovodu, vodovodné prípojky 15 RD-časť a Predĺženie verejnej
kanalizácie, kanalizačné prípojky 15 RD
Rozhodnutie bolo vydané OÚ Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP pod
číslom OU-DS-OSZP-2021/005741-004 Sza, zo dňa 05.05.2021
3. Kolaudačné rozhodnutie – na úžívanie stavby Miestna komunikácia pre IBV
v Trnávka na pozemku P.č. 442/1, 444/12, k.ú. Trnávka, obec Trnávka
Rozhodnutie bolo vydané obcou Trnávka , pod číslom Tr.Výst. 2021/88-03, zo
dňa 03.06.2021
Cena pozemkov: 1,00 Eur.
4. Pripomienky - treba vybudovať verejné osvetlenie, na LV nemôžu byť ťarchy,
najmenej 5 rokov záruky na stavby: miestna komunikácia, verejný vodovod +
kanalizácia, elektrické prípojky, verejné osvetlenie , vybudovať chodník na P.č.
451/1, pri ceste. Návrh zmluvy o predaj nehnuteľností bude schválená až po
prerokovaní pripomienok komisiou stavebníctva a ŽP.

V Trnávke dňa 16.06.2021
Attila Horváth
Starosta obce Trnávka

