Zápisnica č. 3/2021
zo zasadnutia Obecného zastupitelstva v Trnávke, konaného
dňa 5. mája 2021 o 18.30 hod.

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

Otvorenie, návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Návrh na schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Rôzne obecné veci
Návrh zmien do rozpočtu na rok 2021
Záver

Rokovanie sa začalo o 18.30 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:
Silvester Tési
Ing. Árpád Tóth
Monika Író
Tibor Hloska
Ing. Ján Beňadik
Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné a určil zapisovateľa a overovateľov
zápisnice nasledovne:
Zapisovateľ:

Anikó Herbergerová

Overovatelia:

Ing. Ján Beňadik
Silvester Tési

O tomto návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 5/3

Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
5
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Író, 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.
Poslanec Hloska žiadal o doplnenie bodu č. 4 Čierna skládka odpadu smerom na
Čukársku Paku.
O doplnenom návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
5
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Író, Ing. Beňadik
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

3. Rôzne obecné veci
Starosta obce navrhol prerokovať obecné veci , ktoré boli vynechané zo schváleného
rozpočtu na rok 2021.
Treba vypracovať návrhy opatrení na zmenu schváleného rozpočtu na rok 2021.
Do zmien navrhol zaradiť:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Trnávka - Cintorínska ulica
Bola vypísaná výzva na predkladanie ponúk. Predpokladaná hodnota zákazky 13 000,- Eur.
Termín predkladania ponúk do 14.05.2021. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk : 30.06.2021.
MAS Agroprameň vypíše Výzvy ( 7.2) v hodnote 4 700,56 Eu,
Ing. Ján Beňadik informoval poslancov, že získané peniaze by sme mohli využiť na výstavbu
parkoviska , na opravu chodníkov a ciest a na výstavbu obecného parku. Treba podať žiadosť
o nenávratný finančný príspevok. Ďalej uviedol, že zo získaných finančných
prostriedok MAS Agroprameň v minulosti boli financované projekty obce Trnávka –
Rekonštrukcia domu smútku, Výstavba autobusových zastávok, Rozšírenie detského ihriska.
Na žiadané projekty, treba vypracovať stavebné povolenia , resp. ohlásenia drobných stavieb
a stavebných úprav. Poslanci Hloska a Író nemali záujem o dotácie z MAS. Obec disponuje
s finančnými prostriedkami na rozvoj a nebude žiadať nenávratný finančný príspevok od
MAS Agroprameň.

Obecný park pri kostole – za obecným úradom – poslanci žiadali od starostu obce, že kedy
budú začaté práce na terénne úpravy a vybudovanie chodníka. Na obecný úrad starostovi
nebol odovzdaný žiadny stavebný projekt. Pos. Író vysvetlovala, že projekt vypracoval
Balázs Molnár a odovzdal finančnej komisie podľa toho boli schválené výdavky do rozpočtu
obce na rok 2021.
Starosta obce žiadal aby poslanci odovzdali projekt a rozpočet projektu obecného parku.
Treba vypísať výzvu na predkladanie ponúk na výstavbu parku.
Poslanec Tési navrhol rozdeliť projekt na etapy, najprv terénne úpravy – výstavbu chodníka,
na jeseň zasadiť stromčeky.
Poslan. Író a prítomný účastník Halinkovič poznamenali, že na Webovej stránke nie sú
žiadne informácie, chýbajú VZN a štatút obce, pozvánka na zasadnutie OZ nebolo zverejnené
v zákonnej lehote.
Starosta odpovedal , že webstránka obce bude doplnená priebežne. ( po schválení VZN)
Traktorová kosačka – starosta obce vyzval 3 predajcov na vypracovanie cenovej ponuky na
nákup traktorovej kosačky.
Agrosam

Kosačka SECO UJ102-22 P3

3626,07 s DPH

Kosačka SOLO T20-105.6 HD V2

3431,70 s DPH

Roblik Oskar
Traktorova kosačka Stiga Estate 5102HW

2999,00 s DPH

Traktoova kosačka Starjet Seco UJ102-22P3

3799,00 s DPH

Kovoplas-T s.r.o.
Traktorova kosačka HUSQVARNA TC238TX

4296,00 s DPH

Ing. Tóth oznámil prítomným, nie je spokojný s novým zamestnancom obce, p. Horváth
pokazil obecnú a požičanú kosačku od FK Trnávka. ( spravil 200,- Eurovu škodu ) Treba
vyškoliť nového zamestnanca o obsluhe strojov a podpísať hmotnú zodpovednosť za
vzniknuté škody. Poslanci neschvaľujú nákup novej traktorovej kosačky.
Skládka rastlinného odpadu – obec bez nájomnej zmluvy prevádzkuje skládku zeleného
odpadu na pozemku smerom na Macov. Majiteľom parcely P. č. 380/201 v kat. území
Trnávka je Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond. Od roku 2016 je úlohou
starostu
vybaviť nájomnú zmluvu s majiteľom nehnuteľnosti a legalizovať skládku
rastlinného odpadu. Na skládke budú uložené 2 veľkokapacitné kontajnery na uloženie
konárov. Obec od mája zamestná jedného človeka na dohodu na skládke rastlinného odpadu,
ktorý bude zodpovedný za otváranie a zatváranie skládky v prevádzkových časoch – streda a
sobota.

4. Čierna skládka odpadu smerom na Čukársku Paku
T. Hloska poznamenal , že pri ceste smerom na Čukársku Paku je uložený stavebný odpad
– dlaždice, pravidelne sa tam pália káble, znečistia životné prostredie a bez súhlasu
vyrúbajú stromy. Navrhol vybudovanie rampy na začiatku cesty.
Hlasovanie OZ
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie rampy na ceste smerom na Čukársku
Paku.
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
5
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Író, Ing. Beňadik
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

5. Návrh zmien do rozpočtu na rok 2021
Juraj Lami navrhol zmeny v rozpočtu obce na rok 2021 - schváliť výdavky
-

na dopravné značky smerom na Hapotu – zákaz vjazdu - okrem majiteľov pozemkov.,
výdavok 250,- Eur.
kamerový systém +bezpečnostný projekt ,8 ks kamier v hodnote 2500,- Eur

Poslanci navrhli nasledovné zmeny – zvýšiť výdavkovú časť rozpočtu
oplotenie kostola výdavky v hodnote 5000,- Eur
dotáciu na činnosť cirkev 1500 Eur zvýšiť na 3000,- Eur
Hlasovanie OZ
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje nasledovné návrhy zmien v rozpočte obce Trnávka č. 2021
Výdavková časť
- dopravné značky smerom na Hapotu v hodnote
250,- Eur
- rampa smerom na Čukársku Paku
500 - 1000,- Eur
- oplotenie kostola
5000,-Eur
- zvýšiť dotáciu na činnosť cirkev 1500 na 3000,1500,- Eur
- kamerový systém – bezpečnostný projekt
2500,- Eur
B. ukladá obecnému úradu vypracovať rozpočtové opatrenie č. 1, zverejniť 15 dní
pred schválením OZ na Webstránke obce.

Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
5
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Író, Ing. Beňadik
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

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

Zapisovateľ:

Attila Horváth

Overovatelia:

Ing. Ján Beňadik
Silvester Tési

Attila Horváth – starosta obce Trnávka

