Zápisnica č. 6/2021
zo zasadnutia Obecného zastupitelstva v Trnávke, konaného
dňa 8.9.2021 o 19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Trnávke
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh na schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Správa o činnosti starostu obce
Prerokovanie VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Trnávka – Žiadosť
o zníženie sadzby poplatku Máthisová Renata
Žiadosť o zriadenie iného práva k pozemku parc. č. 137/1, k.ú. Trnávka – vecného
bremena – SONAT s.r.o., vodovod a kanalizácia
Preberanie osvetlenia komunikácie – STAVGROUP SK s.r.o.
Rôzne obecné veci
Záver

Rokovanie sa začalo o 19.00 hod a skončilo o 20.30 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. Ing. Ján Beňadik
4. Tibor Hloska
Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné a určil zapisovateľa a overovateľov
zápisnice nasledovne:
Zapisovateľ:

Anikó Herbergerová

Ing. Tóth Árpád
Ing. Ján Beňadik
O tomto návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Overovatelia:

Prítomnosť/kvórum = 4/3

Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Ing. Beňadik,
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, Ing. Beňadik
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: doplnený návrh programu zasadnutia obecného zastupitelstva bol
schválený.

3. Správa činnosti starostu obce Trnávka
Územný plán obce Trnávka – „ Zmeny a doplnky č. 1“
Prebehlo verejné prerokovanie návrhu zmien ÚP obce . Opätovne sa prerokuje s tými,
ktorých pripomienky neboli akceptované – Západoslovenská vodárenská spoločnosť OZ
Dunajská Streda. Pripomienky boli odovzdané Beate Nagyovej poverenej osobe na
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu zadania Územného plánu obce Trnávka „
Zmeny a doplnky č. 1“. Pred predložením návrhu ÚP obce na schválenie obec predloží návrh
ÚP upravený v súlade s výsledkom prerokovania príslušnému krajskému stavebnému úradu.
Ten preskúma, či je obsah návrhu a postup obstarania v súlade s právnymi predpismi a so
záväznou časťou ÚPN regiónu. Posledným bodom bude schvaľovanie ÚP obce „ Zmeny
a doplnky č. 1“, spolu so všeobecne záväzným nariadením obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť ÚP obce. Návrh schváli Obecné zastupiteľstvo v Trnávke.
Ing. Tóth poslanec žiadal od starostu obce , aby urýchlil proces pripomienkového konania.
Výzva – realizácia chodníka pri kostole bola ukončená. Víťažný subjekt CETBAU s.r.o.
Holice. Zákazka v hodnote 10 116, 52 EUR.
Terénne práce ešte neboli začaté, lebo nie je pokosený pozemok – boli by navýšené výdavky.
Zmluva o dielo na realizáciu chodníka ešte nebola doručená na obecný úrad.
Klimatizácia MŠ Trnávka
Najlepšia ponuka bola od firmy SZ – klíma s.r.o. Holice v hodnote 1900,- Eur. Montáž
klimatizácie bude 15. septembra v MŠ. Riaditeĺka MŠ žiadala o nákup ozonátor vzduchu do
materskej školy ( hodnota 100,- Eur).

Členovia OZ navrhli aj vyhotovenie klimatizácie v zasadačke obecného úradu z dotácie na
COVID.
Výzva - Spevnená plocha při cintoríne v Trnávke
Ceny ponúk jednotlivých položiek:
ERIGOM SK s.r.o.
16 725,21 EUR
CETBAU s.r.o.
21 540,29 EUR
Oto Nedelka S.P.
41 900,34 EUR
Treba vyhodnotiť jednotlivé ponuky podľa položiek ( veľký rozdiel medzi cenami ) . Ing.
Tóth poslanec doporučil vypísať novú výzvu na predkladanie cenových ponúk s novými
prílohami – podľa platných položiek.

4. Prerokovanie VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj v obci
Trnávka – Žiadosť o zníženie sadzby poplatku Máthisová Renata
Spis č. 152/2021 - Renata Máthisová žiadala o vydanie stanoviska k poplatku za rozvoj
v lokalite D3. Pani Máthisovú v celom konaní zastupuje manžel Ladislav Máthis a Ing.
Benedikt Václavík, ktorí už viackrát deklerovali, že na uvedenú likalitu majú reáneho
zahraničného invertora so záujmom o ľahkú výrobu a logistiku.
V zmysle platného zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a všeobecne záväzného nariadenia obce Trnávka č. 1/2020
o miestnom poplatku za rozvoj v obci Trnávka , § 7 bod. (2) písm. c uvedená lokalita je
zaradená medzi priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na
vlastnú administrativu – sadzba poplatku za rozvoj je 30,00 Eur. Investor žiadal
pozemky zaradiť v zmysle ods. (3) bodu 10. , VZN č. 1/2020 o miestnom poplatkuza rozvoj
jako významná investícia podľa osobitného predpisu, ktorá nie je predmetom poplatku za
rozvoj.
Vymedzenie pojmu významná investícia, základné podmienky pre vydanie osvedčenia o
významnej investícii, ako aj proces vydávania osvedčenia o významnej investícii upravuje
zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných
investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Osvedčenie o významnej investícii vydáva príslušné ministerstvo v zmysle zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.
Starosta obce navrhol žiadosť prerokovať na pracovnej porade dňa 22.9.2021.

5. Žiadosť o zriadenie iného práva k pozemku parc. č. 137/1, k.ú.
Trnávka – vecného bremena – SONAT s.r.o., vodovod a kanalizácia
Žiadosť SONAT s.r.o. členovia OZ žiadali prerokovať na pracovnej poprade dňa 22.9.2021.

6. Preberanie osvetlenia komunikácie – STAVGROUP SK s.r.o.
Ľenovia OZ žiadali na pracovné stretnutie vypracovať návrh Kúpnej zmluvy na prevod
veřejného osvetlenia IBV Trnávka na parc. č. 442/1 a preberací protokol.

7. Rôzne obecné veci
Rekonštrukcia starej kaplnky v cintoríne – koncom septembra bude vypísaná výzva na
rekonštrukciu strechy.
Nová traktorová kosačka - je zle nastavená, treba rekramovať
Halinkovič - žiadal od starostu , že v akom stave je kultúrny dom.
Zberný dom na zelený odpad – žiadať pozemkový úrad o predaj alebo prenájom
nehnuteľnosti.

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

Zapisovateľ:

Anikó Herbergerová

Overovatelia:

Ing. Tóth Árpád
Ing. Ján Beňadik

Attila Horváth
Starosta obce Trnávka

