Zápisnica č. 1/2022
zo zasadnutia Obecného zastupitelstva v Trnávke, konaného
dňa 14.03. 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
Správa o činnosti starostu obce
Prerokovanie plnenia rozpočtu obce k 31.12.2021
- Správa hlavnej kontrolórky o vykonaní kontroly plnenia rozpočtu obce na rok
2021
5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce na rok 2021
- Stanovisko HK k záverečnému účtu obce na rok 2021
- Schválenie záverečného účtu obce Trnávka za rok 2021
6. Prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024
- Stanovisko HK k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2024
- Schválenie viacročného rozpočtu Obce Trnávka na roky 2022-2024
7. D4R7- Informovanie budúceho vlastníka vyvolaných úprav o nadchádzajúcom
procese ich technického odovzdania a výzva na ich prebratie – Spis č. 209/2021
8. Cenová ponuka od spoločnosti Galileo Corporation s.r.o.- Prepojenie na
Centrálny register zmlúv
9. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
10. Rôzne obecné veci
11. 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:
Silvester Tési
Monika Író
Tibor Hloska
Anna Lengyelová
/ Ing. Árpád Tóth príde neskoršie /
Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné a určil zapisovateľa a overovateľov
zápisnice nasledovne:

Zapisovateľ:

Anikó Herbergerová

Overovatelia:

Silvester Tési
Anna Lengyelová

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

3. Správa o činnosti starostu obce
Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová za posledné
obdobie nevidala žiadne výzvy.
Envirofond – vypísaná výzva na zateplenie obecných budov – Prezliekáreň Tj Trnávka,
spoluúčasť 5 %.
Dotácia na vojnové hroby – 3000-5000 – rekonštrukcia pomníkov , Ing. Tóth František
v miestnom cintoríne evidujeme 15 vojnových hrobov.
Dotácia na výstavbu umelého futbalového ihriska – treba vypracovať projekt o nenávratný
finančný príspevok – spoluúčasť 20 % ( naše predbežné výdavky 20 až 30 tis. ).
OZ Agroprameň Lehnice - boli vypísané nové výzvy , ale za vypracovanie projektu
manažéři vyúčtujú vysoké náklady.

4. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce k 31.12.2021
- Správa hlavnej kontrolórky o vykonaní kontroly plnenia rozpočtu
obce na rok 2021
Prítomný: Ing. Árpád
Hlavná kontrolorka predniesla spávu o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce
Trnávka k 31.12.2021.
Správa a tabuľkový prehľad o plnení rozpočtu obce k 31.12.2021 tvoria prílohu zápisnice č.
1
Sumarizácia výsledkov rozpočtového hospodárenia obce k 31.12.2021.
Eur
Bežné príjmy spolu

295 140,52

Kapitálové príjmy spolu

330,28

Príjmové finančné operácie

148 527,15

Rozpočtové príjmy spolu

443 998,55

Bežné výdavky spolu

261 802,67

Kapitálové výdavky spolu

45 087,89

Výdavkové finančné operácie

0

Rozpočtové výdavky spolu

306 890,56

Hospodárenie celkom vrátane finančných operácií

137 107,99 Eur

Hlasovanie obecného zastupitelstva
Uznesenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie:
správu o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce Trnávka
k 31.12.2021
b) schvaľuje:
plnenie rozpočtu obce Trnávka za rok 2021
O tomto návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:

Prítomnosť/kvórum = 5/3
Výsledky hlasovania
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

Počet hlasov
5
0
0

Mená poslancov
Hloska, Író, Tési, Lengyelová, Ing. Tóth

5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce na rok 2021
- Stanovisko HK k záverečnému účtu obce na rok 2021
- Schválenie záverečného účtu obce Trnávka za rok 2021
Záverečný účet obce Trnávka za rok 2021
Hlavná kontrolorka obce predniesla stanovisko k závěrečnému účtu za rok 2021 obce
Trnávka. Návrh Záverečného účtu a stanovisko k záverečnému účtu tvorí prílohu zápisnice č.
2.
Zostatok finančných operácií po vysporiadaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu obce
je vo výške 137 107,99 Eur, ktoré navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.
Hlavná kontrolórka obce odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné
hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku zo dňa 8.2.2022 prerokovala
záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie odporúča schváliť
„s výhradou“.
Výpis zo zápisnice komisie finacovania, rozpočtu a správy majetku zo dňa 8.2.2022
Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu:
- brať na vedomie čerpanie rozpočtu obce za rok 2021
- prijať čerpanie rozpočtu za rok 2021 S VYHRADOU, majetok obce podľa ustanovenia § 8
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo
svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Prenajímanie KD bez poplatku, táto
realita je v príkrom rozpore s uvedeným zákonom.
Anna Lengyelová odporúčala schválenie záverečného účtu za rok 2021 bez výhrad, ostatní
poslanci „s výhradou“ komisie.
Uznesenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k závěrečnému účtu za rok 2021 obce
Trnávka
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Výsledky hlasovania
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

Počet hlasov
5
0
0

Mená poslancov
Hloska, Író, Tési, Lengyelová, Ing. Tóth

B. obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Záverečný účet obce Trnávka za rok 2021 s výhradou – majetok obce podľa
ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa má zveľaďovať a
zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Prenajímanie KD
bez poplatku, táto realita je v príkrom rozpore s uvedeným zákonom.
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
Za
4
Hloska, Író, Tési, , Ing. Tóth
Proti
1
Lengyelová
Zdržal sa hlasovania
0
Konštatovanie: predložený návrh bol schválený.

6. Prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024
-

Stanovisko HK k viacročnému rozpočtu obce na roky 2022-2024
Schválenie viacročného rozpočtu Obce Trnávka na roky 2022-2024

Návrh viacročného rozpočtu bol zverejnený na webstránke obce o tvorí prílohu zápisnice č. 3
Hlavná kontrolorka obce odporúča obecnému zastupiteľstvo obce Trnávka predložený návrh
rozpočtu na rok 2022 ( v prílohe zápisnice č. 3) schváliť a návrh viacročného rozpočtu na
roky 2023-2024 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 3/2022
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Trnávka na rok
2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2024
viacročný rozpočet na roky 2023-2024
B. schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce Trnávka na rok 2022
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Výsledky hlasovania
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

Počet hlasov
5
0
0

Mená poslancov
Hloska, Író, Tési, Lengyelová, Ing. Tóth

7. D4R7- Informovanie budúceho vlastníka vyvolaných úprav
o nadchádzajúcom procese ich technického odovzdania a výzva na ich
prebratie – Spis č. 209/2021
D4R7 Construction s.r.o. žiadal o písomné stanovisko od obce k návrhu odovzdania,.
úpravy pozemkov – SO 25 – rekultivácie poľných ciest v KU Trnávka.

Investor projektu D4R7 ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
je povinný tieto vyvolané úpravy vybudovať na vlastné náklady pre budúceho vlastníka a
budúci vlastník je ich povinný prevziať podľa § 18 ods. 13 cestného zákona.
Uznesenie č. 4/2022
Obec Trnávka nemá záujem o prevzatie parciel - SO 25 – Rekultivácie poľných ciest
v kat. území Trnávka od Investor projektu D4R7 ktorým je Ministerstvo dopravy a
výstavby Slovenskej republiky.
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Výsledky hlasovania
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

Počet hlasov
5
0
0

Mená poslancov
Hloska, Író, Tési, Lengyelová, Ing. Tóth

8. Cenová ponuka od spoločnosti Galileo Corporation s.r.o.- Prepojenie
na Centrálny register zmlúv
Cenová ponuka od spoločnosti Galileo Corporation s.r.o. na modul umožňujúci
prepojenie na Centrálny register zmlúv.
Cena za výrobu s DPH
420,- Eur
Cena za ročnú prevádzku
150,- Eur
Uznesenie č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenovú ponuku od spoločnosti Galileo Corporation
s.r.o. na modul umožňujúci prepojenie na Centrálny register zmlúv, cena za výrobu
s DPH
420,- Eur, cena za ročnú prevádzku
150,- Eur
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Výsledky hlasovania
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

Počet hlasov
5
0
0

Mená poslancov
Hloska, Író, Tési, Lengyelová, Ing. Tóth

9 . Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Členovia obecného zastupitelstva a hlavná kontrolorka obce navrhli nasledujúce termíny
zasadnutí OZ Trnávka
11.04.2022 pondelok
09.05.2022 pondelok
27.06.2022….pondelok
12.09.2022 pondelok
Uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupitelstvo schvaľuje termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva
Prítomnosť/kvórum = 5/3

Výsledky hlasovania
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

Počet hlasov
5
0
0

Mená poslancov
Hloska, Író, Tési, Lengyelová, Ing. Tóth

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

Zapisovateľ:

A. Herbergerová

Overovatelia:

Anna Lengyelová
Silvester Tési

Attila Horváth – starosta obce Trnávka

Uznesenia Obecného zastupitelstva Trnávka
zo dňa 14.03.2022

Uznesenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie:
správu o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce Trnávka
k 31.12.2021
B. schvaľuje:
plnenie rozpočtu obce Trnávka za rok 2021
Uznesenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k závěrečnému účtu za rok 2021
obce Trnávka
B. obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Záverečný účet obce Trnávka za rok 2021 s výhradou – majetok obce podľa
ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa má zveľaďovať a
zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Prenajímanie KD
bez poplatku, táto realita je v príkrom rozpore s uvedeným zákonom.
Uznesenie č. 3/2022
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Trnávka na rok
2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2024
viacročný rozpočet na roky 2023-2024
B. schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce Trnávka na rok 2022
Uznesenie č. 4/2022
Obec Trnávka nemá záujem o prevzatie parciel - SO 25 – Rekultivácie poľných ciest
v kat. území Trnávka od Investor projektu D4R7 ktorým je Ministerstvo dopravy a
výstavby Slovenskej republiky.

Uznesenie č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenovú ponuku od spoločnosti Galileo Corporation
s.r.o. na modul umožňujúci prepojenie na Centrálny register zmlúv, cena za výrobu
s DPH
420,- Eur, cena za ročnú prevádzku
150,- Eur
Uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupitelstvo schvaľuje termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva
11.04.2023 pondelok
09.05.2022 pondelok
27.06.2022 pondelok
12.09.2022 pondelok

V Trnávke dňa 14.03.2022

Attila Horváth
Starosta obce Trnávka

