Zápisnica č. 5/2022
zo zasadnutia Obecného zastupitelstva v Trnávke, konaného
dňa 12.09.2022 o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Trnávke

Program zasadnutia:
Otvorenie, návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh na schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Voľba hlavného kontrolóra obce
Schválenie VZN č. 1/2022 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Trnávka – Zmien a doplnkov č. 1
5. Prerokovanie žiadosti– Otto Kanik
6. Rôzne obecné veci
7. Záver
1.
2.
3.
4.

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

Anikó Herbergerová

Overovatelia:

Tibor Hloska
Anna Lengyelová
O tomto návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3

Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Lengyelová, Ing. Tóth, Tési
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
Hloska, Lengyelová, Ing. Tóth, Tési
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

3. Voľba hlavného kontrolóra obce
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra na ďalšie šesťročné obdobie,
deň konania voľby 12.09.2022.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce
1. Marta Klinerová, Bc.
2. Lívia Sárkányová, Ing.
Starosta vyzval prítomné kandidátky na hlavného kontrolóra obce Trnávka aby sa predstavili
a oboznámili OZ s koncepciou činnosti hlavného kontrolóra.
Starosta vyzval poslancov k samotnej voľbe hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce oznámil výsledok hlasovania: Marta Klinerová, Bc. získala 4 hlasy, Lívia
Sárkányová získala 0 hlas.
Starosta obce oznámil, že hlavným kontrolórom obce Trnávka sa stáva Marta Klinerová, Bc.
na funkčné obdobie 6 rokov.
Starosta obce dal hlasovať:
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Trnávke na svojom zasadnutí dňa 12.09.2022
I.
Konštatuje, že
voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

II. volí
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j, § 18a ods. 1, § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce
Trnávka Bc. Klinerovú Martu na obdobie šiestich rokov.
III.určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra podľa § 18 cods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Lengyelová, Ing. Tóth, Tési
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

4.Schválenie VZN č. 1/2022 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu obce Trnávka – Zmien a doplnkov č. 1
Starosta obce predložil návrh uznesenia schválenie VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje
záväznú časť územného plánu obce Trnávka – Zmien a doplnkov č. 1.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Lengyelová, Ing. Tóth, Tési
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

5.Prerokovanie žiadosti – Otto Kanik
Spis č. 148/2022 – Žiadosť – návrh na vysporiadanie pozemkov , by bola zámena pozemkov
na základe geometrického plánu a to tak, že by parcely 137/67, 137/68 vo výmere 92 m2 sa
dostali do majetku vlastníkov Tibor a Oto Kanik za zámenu parcely 105/2 a 106/10 vo
výmere 86 m2 a rozdiel vo výmere 6 m2 by bolo odkúpené Tiborom a Otom Kanikom za cenu
určenej obecným zastupiteľstvom.
Návrh uznesenia:
A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer zámeny pozemkov v katastrálním území
Trnávka
Novovytvorené parcely v kat. území Trnávka podľa geometrického plánu č.
33464073-48/2022, vyhotoviteľ GEOTA, Ing. Tóthová Anna

1. P.č. 137/67 vo výmere 55 m2, zastavaná plocha
P.č. 137/68 vo výmere 37 m2, zastavaná plocha
Spolu:

92 m2

Vlastník: Obec Trnávka
2. P.č. 105/2, vo výmere 80 m2, zastavaná plocha
P.č. 106/10, vo výmere 6 m2 , zastavaná plocha
Spolu:

86 m2

Vlastníci: Tibor Kanik a Oto Kanik
B. Obecné zastupiteľstvo v Trnávke schvaľuje v zmysle § 9, ods. (2) písm. c) zákona č.
138/1991 Z.z o majetku obcí spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce
priamym predajom rozdiel pozemkov vo výmere 6 m2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecného majetku v zmysle § 9a, ods. (8)
písm. b.) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Obec prevádza svoj majetok v zmysle § 9a, ods. (8) písm. b.) zákona č. 138/1991
Zb., prevádzaný pozemok tvorí neoddeliteľný celok so stavbou nadobúdateľa
rodinného domu s.č. 115.
C. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu vo výške 3,60Eur/ m2 .
Spolu: 6 m2 x 3,60 Eur = 21,60 Eur
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Lengyelová, Ing. Tóth, Tési
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

6. Rôzne obecné veci
-

-

Okolo 6 bytového domu s.č. 351 na pozemkoch P.č. 438/1,2 je rastie burina, nájomníci
parkujú pri obecnej ceste, ohrozujú cestovnú premávku. – treba ich vyzvať na
pokosenie buriny a na zákaz parkovania.
Starosta obce navrhol oplotiť kostol zo strany novovytvoreného parku
Treba vybrať osvetlenie parku
Treba vyzvať obyvateľov smerom na Rohovce na zákaz parkovania na chodníkoch,
pred domami.

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

Zapisovateľ: A. Herbergerová
Overovatelia: Tibor Hloska
Anna Lengyelová

Attila Horváth
Starosta obce Trnávka

Uznesenie obecné zastupiteľstva Trnávka
zo dňa 12.09.2022

Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Trnávke
I. konštatuje, že
voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
II. volí
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j, § 18a ods. 1, § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce
Trnávka Bc. Klinerovú Martu na obdobie šiestich rokov.
III.určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra podľa § 18 cods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnávka č. 1/2022,
ktorým sa vyhlasuje záväznú časť územného plánu obce Trnávka – Zmien a doplnkov č. 1.

Uznesenie č. 15
A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer zámeny pozemkov v katastrálním území
Trnávka
Novovytvorené parcely v kat. území Trnávka podľa geometrického plánu č.
33464073-48/2022, vyhotoviteľ GEOTA, Ing. Tóthová Anna
1. P.č. 137/67 vo výmere 55 m2, zastavaná plocha
P.č. 137/68 vo výmere 37 m2, zastavaná plocha
Spolu:

92 m2

Vlastník: Obec Trnávka
2. P.č. 105/2, vo výmere 80 m2, zastavaná plocha
P.č. 106/10, vo výmere 6 m2 , zastavaná plocha
Spolu:

86 m2

Vlastníci: Tibor Kanik a Oto Kanik

B. Obecné zastupiteľstvo v Trnávke schvaľuje v zmysle § 9, ods. (2) písm. c) zákona č.
138/1991 Z.z o majetku obcí spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce
priamym predajom rozdiel pozemkov vo výmere 6 m2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecného majetku v zmysle § 9a, ods. (8)
písm. b.) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Obec prevádza svoj majetok v zmysle § 9a, ods. (8) písm. b.) zákona č. 138/1991
Zb., prevádzaný pozemok tvorí neoddeliteľný celok so stavbou nadobúdateľa
rodinného domu s.č. 115.
C. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu vo výške 3,60Eur/ m2 .
Spolu: 6 m2 x 3,60 Eur = 21,60 Eur

V Trnávke dňa 12.09.2022

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

