Zápisnica č. 5/2021
zo zasadnutia Obecného zastupitelstva v Trnávke, konaného
dňa 7. júla 2021 o 19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Trnávke
Program zasadnutia:
Otvorenie, návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh na schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Správa o činnosti starostu obce
Schválenie návrhu – Kúpna zmluva , STAVGROUP SK, s.r.o.
Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce v zmysle § 18 c, ods. (5) zákona č.
369/1990 Z.z.
6. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva Trnávka
7. Rôzne obecné veci
parkovisko pred cintorínom
nákup novej traktorovej kosačky
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Rokovanie sa začalo o 19.00 hod a skončilo o 20.35 hod.

1. Otvorenie, návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Attila Horváth, ktorý privítal prítomných
poslancov:
1. Silvester Tési
2. Ing. Árpád Tóth
3. Monika Író
4. Tibor Hloska
Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné a určil zapisovateľa a overovateľov
zápisnice nasledovne:
Zapisovateľ:

Anikó Herbergerová

Overovatelia:

Tési Silvester
Hloska Tibor

O tomto návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Író,
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 návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Írók
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: doplnený návrh programu zasadnutia obecného zastupitelstva bol
schválený.

3. Správa činnosti starostu obce Trnávka
Bola vyhlásená výzva na výstavbu chodníka za obecným úradom ( park pri kostole) . 12 júla
príde dodávateľ stavebných prác na prehliadku.
Rekonštrukcia strechy kaplnky v miestnom cintoríne – treba zvlášť vypísať výzvu na
odstránenie škridiel z azbestu a zvlášť na vyhotovenie novej strechy.
Bola dokončená rekonštrukcia obecnej cesty – smerom na cintorín , a oprava cesty pred s.č.
161.
Testovanie Covid 19 v Trnávke – uhradené príjmy od štátu na režijné náklady a odmeny
21710,- Eur, skutočné výdavky 15tis. Eur. Nevyužité financie možno použiť na ozónovú
klimatizáciu v miestnej materskej škole. Treba vypísať výzvu na cenové ponuky –
klimatizácia MŠ Trnávka.
Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výdavky na klimatizáciu materskej školy v Trnávke
O návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3

Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Írók
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výdavky na klimatizáciu materskej
školy v Trnávke
Územný plán obce Trnávka – Zmeny a doplnky č. 1 – vyjadrenia a záväzné stanoviská od
dotknutých orgánov boli doručené na obecný úrad, pripomienky treba vyhodnotiť
a zapracovať do zmien územného plánu obce Trnávka. Výdavky na vypracovanie zmien
a doplnkov územného plánu hradia objednávatelia, ktorí žiadali o zmenu ÚP. Obecné
zastupiteľstvo vyhlásilo, že Zmeny a doplnky č. 1 budú schválené obecný zastupiteľstvom len
po uhradení faktúr, vypočítaných podľa Ing. Copláka.
SEEN s.r.o. Dunajská Streda – dodávateľ technických zariadení
Futbalový štadión 4 ks IP kamery, treba vyrúbať stromy lebo nie je signál
Strelnica – Lami 3 ks IP kamery
Zberný dvor komunálneho odpadu 1ks kamery
Výdavky spolu: 2 260 Eur.
Ing. Árpás Tóth oznámil prítomným, že Futbalový klub Trnávka – mužstvo má málo hráčov
a takto nemôže fungovať v okresnom kole.

4. Schválenie návrhu – Kúpna zmluva , STAVGROUP SK, s.r.o.
STAVGROUP SK , s.r.o. doručil na obecný úrad návrh kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu
zápisnice. Predmetom zmluvy je nehnuteľnosť v k.ú. Trnávka vedené na LV č. 742:
Parcely registra „ C“
parc. č. 442/1 označ. Ako ostatná plocha vo výmere 1204 m2
parc. č. 444/12 označ ako zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 58 m2, ako vlastníctvo
predávajúceho v celosti
geometrickým plánom č. 33464073-47/2021, zo dňa 25.05.2021, vyhotoviteľa GEOTA Ing.
Anna Tóthová bola z vyššie uvedených parciel vytvorená : PARCELA registra „ C“ parc. č.
442/1 označ. Ako zast. Pl. vo výmere 1262 m2, ako vlastníctvo predávajúceho v celosti.
Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod novovytvorenej parc. reg. „ C“, parc. č. 442/1
označ. ako zastavaná plocha vo výmere 1262 m2. Dohodnutá kúpna cena 1,- EUR.
Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim.
STAVGROUP SK, s.r.o. a kupujúcim Obec Trnávka.
Predmetom zmluvy je nehnuteľnosť v k.ú. Trnávka vedené na LV č. 742:
Parcely registra „ C“
parc. č. 442/1 označ. ako ostatná plocha vo výmere 1204 m2
parc. č. 444/12 označ ako zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 58 m2, ako vlastníctvo
predávajúceho v celosti

geometrickým plánom č. 33464073-47/2021, zo dňa 25.05.2021, vyhotoviteľa GEOTA
Ing. Anna Tóthová bola z vyššie uvedených parciel vytvorená : PARCELA registra „ C“
parc. č. 442/1 označ. Ako zast. Pl. vo výmere 1262 m2, ako vlastníctvo predávajúceho
v celosti. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod novovytvorenej parc. reg. „ C“,
parc. č. 442/1 označ. ako zastavaná plocha vo výmere 1262 m2. Dohodnutá kúpna cena
1,- EUR.
O návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Írók
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy.

5. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce v zmysle § 18 c, ods. (5)
zákona č. 369/1990 Z.z.
Starosta obce navrhol odmenu hlavnej kontrolke na jubileum 50 r. v hodnote 150,- Eur.
Poslanci navrhli aby hlavná kontrolórka dostala na účet jednorazovú odmenu 150,- Eur
v čistom.
Uznesenie č. 15/2021
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Írók
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazovú odmenu v čistom 150,Eur pre hlavnú kontrolórku obce

6. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva Trnávka
Starosta obce predniesol návrh harmonogramu zasadnutí OZ na druhý polrok 2021.
08. sept. 2021

19,00 hod.

06. okt. 2021

18,00 hod.

10. nov. 2021

18,00 hod.

01. dec. 2021

18,00 hod.

Uznesenie č. 16/2021
Prítomnosť/kvórum = 4/3

Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Írók
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh harmonogramu zasadnutí
obecného zastupiteľstva v Trnávke.

7. Rôzne obecné veci
Parkovisko pred cintorínom – bude vypísaná výzva na predloženie cenových ponúk na
výstavbu parkoviska podľa projektu – betónové kocky , bez stromu.
Traktorová kosačka – starosta obce oznámil prítomným, že obec potrebuje novú kosačku.
Uznesenie č. 17/2021
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Írók
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh novej traktorovej kosačky do 4
tis. Eur.

8. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účast a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ:

Attila Horváth

Overovatelia:

Tibor Hloska
Silvester Tési

Attila Horváth
starosta obce Trnávka

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Trnávka
zo dňa 7.7.2021
Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výdavky na klimatizáciu materskej školy v Trnávke
Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim.
STAVGROUP SK, s.r.o. a kupujúcim Obec Trnávka.
Predmetom zmluvy je nehnuteľnosť v k.ú. Trnávka vedené na LV č. 742:
Parcely registra „ C“
parc. č. 442/1 označ. ako ostatná plocha vo výmere 1204 m2
parc. č. 444/12 označ ako zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 58 m2, ako vlastníctvo
predávajúceho v celosti
geometrickým plánom č. 33464073-47/2021, zo dňa 25.05.2021, vyhotoviteľa GEOTA
Ing. Anna Tóthová bola z vyššie uvedených parciel vytvorená : PARCELA registra „ C“
parc. č. 442/1 označ. Ako zast. Pl. vo výmere 1262 m2, ako vlastníctvo predávajúceho
v celosti. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod novovytvorenej parc. reg. „ C“,
parc. č. 442/1 označ. ako zastavaná plocha vo výmere 1262 m2. Dohodnutá kúpna cena
1,- EUR.
Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazovú odmenu v čistom 150,- Eur pre hlavnú
kontrolórku obce Trnávka.
Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zastupiteľstva v Trnávke.

návrh

harmonogramu

zasadnutí

obecného

Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh novej traktorovej kosačky do 4 tis. Eur.
V Trnávke dňa 13.07.2021

........................................
Attila Horváth . starosta obce Trnávka

