Zápisnica č. 2/2022
zo zasadnutia Obecného zastupitelstva v Trnávke, konaného
dňa 11.04. 2022 o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Trnávke
Program zasadnutia:
Otvorenie, návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh na schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Správa o činnosti starostu obce
Cenovú ponuka na asfaltérske práce v obci
Žiadosť o stanovisko obce k investičnému zámeru – Revitalizácia hospodárskeho
dvora – Ing. Ondruš Koloman
6. Rôzne obecné veci
7. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

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

Anikó Herbergerová

Overovatelia:

Ing. Tóth Árpád
Tibor Hloska

O tomto návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Író, Tési, Ing. Tóth
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, Író, Tési, Ing. Tóth
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

3. Správa o činnosti starostu obce
Sú vypísané tri výzvy:
Ministerstvo obrany – obnova vojnových hrobov a výstavba nových pomníkov pre vojakov.
Obecné zastupiteľstvo nemá záujem, navrhuje rekonštrukciu existujúceho pomníku pri
kostole.
Výstavba multifunkčního ihriska – projektant Beňadik z Bratislavy zobral už existujúce
stavebné projekty a na budúci týždeň oznámi, že kde treba podať žiadosť o nenávratný
finančný príspevok.
Envirofond – zateplenie budovy a vybudovanie kúrenia prezliekarne futbalistov.
Ing. Tóth poznamenal, že na budovu prezliekarne nedoporučuje kompletne zatepliť.
Z vlastných zdrojov by sme mohli vybudovať podlahové kúrenie a rekonštrukciu
budovy.(ventilátory).
Zmeny a dodatky k územnému plánu Obce Trnávka - konanie ešte stále nie je dokončené ani
schválené obecným zastupiteľstvom.

4. Cenovú ponuka na asfaltérske práce v obci
Starosta obce oznámil výsledky prieskumu trhu – cenová ponuka na asfaltárske práce
v obci Trnávka .
Oprava MK v obci Trnávka ( Nová ulica )
Cena s DPH
I. etapa
23 383,93 Eur
II. etapa
13 974,83 Eur
Spolu s DPH
37 358,76 Eur
Cenová ponuka ešte bude prerokovaná komisiou stavebníctva a porovnaná s cenovou
ponukou – oprava cesty pred cintorínom

5. Žiadosť o stanovisko obce k investičnému zámeru – Revitalizácia
hospodárskeho dvora – Ing. Ondruš Koloman
Spis č. 63/2022 - Ing. Koloman Ondruš Žiadosť o stanovisko k investičnímu zámeru:
revitalizácia areálu hospodárskeho dvora – Skladovo administratívne priestory s objektami
agroturistického využitia
Žiadosť najprv prerokuje komisia stavebníctva a obecné zastupiteľstvo sa rozhodne na
ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

6. Rôzne obecné veci
Treba vyhotoviť stavebný projekt na výstavbu chodníka před rodinnými domami 133 a 117 (
Csánó Dávid projektant )
Miestna organizácia Csemadok nepodala žiadosť na dotáciu od obce na kultúrne akcie lebo
nemá účet v banke. Organizácia dostane v hotovosti dotáciu od obce na plánované akcie,
realizované podľa projektov Csemadoku.
Ing. Tóth František plánuje v miestnom kultúrnom dome stretávku s dôchodcami – Dejiny
obce a hroby v miestnom cintoríne.

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

Zapisovateľ:

A. Herbergerová

Overovatelia:

Tibor Hloska
Ing. Tóth Árpád

Attila Horváth
Starosta obce Trnávka

