Zápisnica č. 2/2021
zo zasadnutia Obecného zastupitelstva v Trnávke, konaného
dňa 8. apríla 2021 o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Trnávke
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 o činnosti starostu obce
Plnenie rozpočtu obce za rok 2020, správa hlavnej kontrolórky plnenia schváleného
rozpočtu obce Trnávka k 31.12.2020
Schválenie záverečného účtu Obce Trnávka za rok 2020 – stanovisko hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu
Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2021-23 a stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k návrhu
Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2021
Rôzne obecné veci
Záver

Rokovanie sa začalo o 18.00 hod a skončilo o 19.30 hod.

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

Attila Horváth

Overovatelia:

Monika Író
Tibor Hloska

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 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.

3. Správa o činnosti starostu obce
Podľa prílohy starostu obce
4. Plnenie rozpočtu obce za rok 2020, správa hlavnej kontrolórky Správa
o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce Trnávka k 31.12.2020
Hlavná kontrolorka predniesla spávu o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce
Trnávka k 31.12.2020.
Správa a tabuľkový prehľad o plnení rozpočtu obce k 31.12.2021 tvoriaí prílohu zápisnice č. 1
Sumarizácia výsledkov rozpočtového hospodárenia obce k 31.12.2020

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu

279 902,67
0
103 199,23
383 101,90

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu

230 623,35
3 950,80
234 574,15

Hospodárenie celkom vrátane
finančných operácií

148 527,75

Kontrolou čerpania bežných výdavkov bolo zistené, že obec prkročila rozpočet při niektorých
položkách, čím bol porušený § 12 ods. 3 a §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlech územnej samosprávy. Hlavná kontrolorka odporúčala na nápravu zistených
nedostatkov prijať uznesenie o rozšírení kompetencií starostu obce na vykonanie zmien
v rozpočte v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. tak aby celkové príjmy a celkové výdavky
rozpočtu boli zachované tj. len v štruktúre rozpočtu, čo znamená presuny medzi jednotlivými
položkami. V rámci tohoto uznesenia navrhuje určiť kontrétnu sumu ( 100 – 200,- Eur) do
ktorej výšky sa môže uplatniť uvedená kompetencia.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce
Trnávka k 31.12.2020
B. schvaľuje plnenie rozpočtu za rok 2020 s výhradou - prečerpanie nie je v súlade so
zásadami hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami sa nehospodárilo
efektívne
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

Počet hlasov
4
0
0

Mená poslancov
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Író

Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

5. Schválenie záverečného účtu Obce Trnávka za rok 2020 – stanovisko
hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Trnávka za rok 2020
Hlavná kontrolorka obce predniesla stanovisko k závěrečnému účtu za rok 2020 obce
Trnávka. Návrh Záverečného účtu a stanovisko k záverečnému účtu tvorí prílohu zápisnice č.
2

Prebytok rozpočtu v sume 45 328,52 Eur HK navrhuje požiť na tvorbu rezervného fondu.
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 950,80 Eur. Navrhuje vysporiadať z prebytku
bežného a kapitálového rozpočtu. Prebytok finančných operácií vo výške 103 199,23 Eur
navrhuje použiť na tvorbu rezevného fondu.
Hlavná kontrolórka obce odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k závěrečnému účtu za rok 2020
obce Trnávka
B. schvaľuje Záverečný účet obce Trnávka za rok 2020 s výhradou - prečerpanie nie je
v súlade so zásadami hospodárenia, s verejnými finančnými prostriedkami sa
nehospodárilo efektívne

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.

6. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2021-23 a stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k návrhu
Sumarizácia návrhu rozpočtu na roky
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu
Hospodárenie celkom

2021
248972
51500
0
300472
297455
0
148528
445983
145511

2022
248941
0
0
248941
291028
0
165211
456239
207298

2023
250941
0
0
250941
0
207298
485326
247385
247385

Hlavná kontrolorka obce odporúča obecnému zastupiteľstvo obce Trnávka predložený návrh
rozpočtu na rok 2021 ( v prílohe zápisnice č. 3) schváliť a návrh viacročného rozpočtu na
roky 2022-2023 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
stanovisko hlavního kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Trnávka na rok 2021 a
k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022-2023
viacročný rozpočet na roky 2022-2023
B. schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce Trnávka na rok 2021 s navrhnutými
zmenami
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.

7. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2021
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termíny zasadnutí obecného zastupitelstva
5. máj 2021,

2.jún.2021,

7.júl 2021

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.

8. Rôzne obecné veci
Obec odovzdala na statistický úrad ročný výkaz o komunálním odpade za rok 2020. Triedenie
nad 60%.
Nová Webová stránka obce Trnávka – treba doplniť chýbajúce dokumenty – úloha obecného
úradu
Zberný dvor – skládka zeleného odpadu je otvorená v stredu a sobotu doobeda.
9. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účast a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ:

Attila Horváth

Overovatelia:

Tibor Hloska
Monika Író

Attila Horváth – starosta obce Trnávka

Uznesenia Obecného zastupitelstva Trnávka
zo dňa 8. apríla 2021
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce
Trnávka k 31.12.2020
B. schvaľuje plnenie rozpočtu za rok 2020 s výhradou - prečerpanie nie je v súlade so
zásadami hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami sa nehospodárilo
efektívne
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k závěrečnému účtu za rok 2020
obce Trnávka
B. schvaľuje Záverečný účet obce Trnávka za rok 2020 s výhradou - prečerpanie nie je
v súlade so zásadami hospodárenia, s verejnými finančnými prostriedkami sa
nehospodárilo efektívne
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
stanovisko hlavního kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Trnávka na rok 2021 a
k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022-2023
viacročný rozpočet na roky 2022-2023
B. schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce Trnávka na rok 2021 s navrhnutými
zmenami
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termíny zasadnutí obecného zastupitelstva
5. máj 2021,

2.jún.2021,

7.júl 2021

V Trnávke dňa 8.4.2021

Attila Horváth-starosta obce Trnávka

