Zápisnica č. 4/2021
zo zasadnutia Obecného zastupitelstva v Trnávke, konaného
dňa 9. júna 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 – správanie starostu a zamestnancov obce
Schválenie návrhu – Rozpočtové opatrenie obce č. 1 – zmena rozpočtu obce,
stanovisko hlavnej kontrolórky
Schválenie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2021
kontrolórky obce k návrhu,
Odkúpenie pozemku P.č 442/1, 444/12 v kat. území Trnávka, majiteľ: STAVGROUP
SK
Rôzne obecné veci
Záver

Rokovanie sa začalo o 19.00 hod a skončilo o 20.40 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:

Tési Silvester
Ing Tóth Árpád

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.
O 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. Správa o činnosti starostu obce – správanie starostu a zamestnancov
obce
Starosta obce oznámil prítomným, že zamestnanec obce T. Horváth žiadal o prerušenie
pracovného pomeru s dohodou zo dravotných dôvodov. Jeho správanie nebolo etické voči
poslancom obce. Hladá sa nový zamestnanec obce na údržbu verejného zeleňa. . Nový
zamestnancom obce bude Szabolcs Lengyel.
Bola vypísaná výzva na predloženie cenovej ponuky na chodník obecným úradom. Výzva
bola zverejnená elektronicky na webstránke obce cez program TENDERnet s.r.o.
Rekonštrukcia cesty smerom na cintorín – dňa 11.6.2021 firma EKOM PLUS , s.r.o
podľa zmluvy o dielo začne rekonštrukciu obecnej cesty. Cena zákazky 10 204,36 EUR.
Ďalšie vypísané výzvy budú: zábradlie okolo kostola, rekonštrukcia kaplnky v cintoríne,
zber a odvoz kuchyňského bio odpadu v obci.
Boli objednané 2 ks kontejnerov na použité šatstvo.
Bude vybetónová spevnená plocha na uloženie kontajnerov na separovaný odpad.

4. Schválenie návrhu – Rozpočtové opatrenie obce č. 1 – zmena
rozpočtu obce, stanovisko hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolorka obce predniesla stanovisko k návru úpravu rozpočtu – rozpočtové
opatrenie č. 1

Výdavková časť rozpočtu:
1./ Zvýšenie výdavkov
Bežné výdavky v položke:


04.5.1 - Ochrana pred požiarmi
633 006 + 1 250 € - Cestná doprava – všeobecný materiál
(umiestnenie rampy a nákup dopravnej značky)
08.4.0 - Rekreácia, šport, kultúra a náboženstvo
642 007 + 1 500 € - Dotácia cirkvám a náboženským spoločnostiam
(dotácia na duchovnú činnosť )
Kapitálové výdavky v položke:



06.2.0 -Rozvoj obcí
713 005 + 2 500 € - Vybudovanie kamerového systému a vypracovanie
bezpečnostného projektu
08.4.0 -Náboženské a iné spoločenské služby
717 002 + 5 000 € - Rekonštrukcia oplotenia miestneho kostola

Vzhľadom k tomu, že predložený návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2021 v plnom
rozsahu spĺňa podmienky stanovené v § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, preto doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť
predložený návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnávka.
O návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Uznesenie č. 10/2021
A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
zmenu rozpočtu na rok 2021
B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmenu rozpočtu na rok 2021–
rozpočtové opatrenie č. 1
Bežné výdavky v položke:
 04.5.1 - Ochrana pred požiarmi
633 006 + 1 250 € - Cestná doprava – všeobecný materiál
(umiestnenie rampy a nákup dopravnej značky)
08.4.0 - Rekreácia, šport, kultúra a náboženstvo
642 007 + 1 500 € - Dotácia cirkvám a náboženským spoločnostiam
(dotácia na duchovnú činnosť )
Kapitálové výdavky v položke:
 06.2.0 -Rozvoj obcí

713 005 + 2 500 € - Vybudovanie kamerového systému a vypracovanie
bezpečnostného projektu - futbalové ihrisko, strelnica, 1 ks
skládka separovaného odpadu
08.4.0 -Náboženské a iné spoločenské služby
717 002 + 5 000 € - Rekonštrukcia oplotenia miestneho kostola
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Ing. Beňadik
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
1
Író
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

5. Schválenie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2.
polrok 2021 kontrolórky obce k návrhu,
Hlavná kontrolórka obce predniesla návrh plánu činnosti na 2. polrok 2021.
1. Kontrola evidencie platných VZN obce Trnávka a ich následné zverejňovanie na
webovej sídle obce
2. Kontrola zverejňovania zápisníc na webovej sídle obce
3. Kontrola evidencie a vymáhania nedoplatkov obce
4. Kontrola plnenia rozpočtu obce k 30.06.2021
5. Kontrola plnenia rozpočtu obce k 30.09.2021
6. Spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
O návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Uznesenie č. 11/2021
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
5
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Író, Ing. Beňadik
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predložený návrh plánu činnosti hlavnej
kontrolorky obce za 2. polrok 2021.

6. Odkúpenie pozemku P.č 442/1, 444/12 v kat. území Trnávka, majiteľ:
STAVGROUP SK
Spis č. 104/2021 Ponuka na predaj komunikácie obci Trnávka – STAVGROUP SK , s.r.o.
Pripomienky poslancov: treba vybudovať verejné osvetlenie, na LV nemôžu byť ťarchy,
najmenej 5 rokov záruky na stavby: miestna komunikácia, verejný vodovod + kanalizácia,

elektrické prípojky, vybudovať chodník na P.č. 451/1 . Návrh zmluvy o predaj
nehnuteľností bude schválená až po prerokovaní pripomienok komisiou stavebníctva
a ŽP.
Hlasovanie OZ
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Uznesenie č. 12/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na odkúpenie parciel registra C s parcelnými
číslami P.č. 442/1 a 444/12 v katastrálnom území Trnávka, vedené na LV č. 742.
Majiteľ: STAVGROUP SK, s.r.o., 93032 Trnávka č. 139, IČO 36845752
Na miestnu komunikáciu boli vydané nasledovné kolaudačné rozhodnutia:
1. Kolaudačné rozhodnutie Miestna komunikácia pre IBV Trnávka
SO01 – 22kV VN prípojka
SO 02 – Transformačná stanica
SO 03 – 1 kV rozvod
Rozhodnutie bolo vydané Obcou Trnávka pod číslom Tr-Výst. 194/2020-003, zo
dňa 01.03.2021
2. Kolaudačné rozhodnutie na užívanie vodnej stavby s názvom: Predĺženie
verejného vodovodu, vodovodné prípojky 15 RD-časť a Predĺženie verejnej
kanalizácie, kanalizačné prípojky 15 RD
Rozhodnutie bolo vydané OÚ Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP pod
číslom OU-DS-OSZP-2021/005741-004 Sza, zo dňa 05.05.2021
3. Kolaudačné rozhodnutie – na úžívanie stavby Miestna komunikácia pre IBV
v Trnávka na pozemku P.č. 442/1, 444/12, k.ú. Trnávka, obec Trnávka
Rozhodnutie bolo vydané obcou Trnávka , pod číslom Tr.Výst. 2021/88-03, zo
dňa 03.06.2021
Cena pozemkov: 1,00 Eur.
4. Pripomienky - treba vybudovať verejné osvetlenie, na LV nemôžu byť ťarchy,
najmenej 5 rokov záruky na stavby: miestna komunikácia, verejný vodovod +
kanalizácia, elektrické prípojky, verejné osvetlenie , vybudovať chodník na P.č.
451/1, pri ceste. Návrh zmluvy o predaj nehnuteľností bude schválená až po
prerokovaní pripomienok komisiou stavebníctva a ŽP.
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Ing. Tóth, Tési, Hloska, Ing. Beňadik
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
1
Író
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

7. Rôzne obecné veci
Treba vyriešiť parkovanie a údržbu verejného zeleňa pred bytovkami s.č. 145 a 351, P.č.
438/2
Helena Görcsová žiadala o opravu chodníka pred rodinný domom.
Marta Klinerová hlavná kontrolórka obce žiadala o schválenie odmeny ( od 1-30% z
výplaty) pri príležitosti 50 rokov veku.

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

Zapisovateľ:

Attila Horváth

Overovatelia:

Ing. Tóth Árpád
Silvester Tési

Attila Horváth
starosta obce Trnávka

