Zápisnica č. 3/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.06.2020 o 18:00 hod
Prítomní: zástupca starostu obce:
poslanci:

Ing. Marián Pollák
Ing. Marián Pollák,
Štefan Jaroš, Mgr. Jurašová Alena,
Bc. Lukáš Pochylý, Štefan Pochylý

Kontrolór : Dana Šestáková
Zapisovateľka : Martina Foltýnková
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a
Kontrola uznesení
Schválenie záverečného účtu obce Trnovec za rok 2019
Správa hlavného kontrolóra I. Q 2020
Interpelácie poslancov
Diskusia
Návrh uznesení a záver

návrhovej komisie

Bod 1/ Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Zasadnutie otvoril zástupca starostu obce Ing. Marián Pollák, určil zapisovateľa: p.
Foltýnkovú, overovateľov zápisnice: Bc. Lukáš Pochylý
a Štefan Pochylý a do
návrhovej komisie Mgr. Jurášová Alena, Štefan Jaroš.
Predniesol návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ a požiadal prítomných
poslancov a jeho doplnenie.
Program bol schválený v prednesenom návrhu pána Polláka.
Hlasovanie:
Za:5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 2/ Kontrola uznesení
zástupca Ing. Marián Pollák predniesol kontrolu uznesení.
Hlasovanie:
Za:,5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3/ Schválenie záverečného účtu obce Trnovec za rok 2019
Zástupca starostu obce požiadal p. Foltýnkovú, aby predložila obecnému
zastupiteľstvu Záverečný účet za rok 2019 . Prebytok rozpočtu v sume 21 557,71 €
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného

fondu vo výške 21 557,71 € Obecné zastupiteľstvo záverečný účet obce za rok 2019,
celoročné hospodárenie za rok 2019 a použitie prebytku rozpočtu v sume
21 557,71€ na tvorbu rezervného fondu schválilo bez výhrad.
Záverečný účet obce za rok 2019 je súčasťou zápisnice.
Hlasovanie:
Za : 5
proti : 0

zdržal sa:0

Bod 4/ Správa hlavného kontrolóra obce za I. Q 2020
Správu hlavného kontrolóra obce Trnovec za I. Q 2020 predniesla ani Danka
Šestáková, táto správa je priložená k zápisnici.
Hlasovanie:
Za : 5
proti : 0 zdržal sa:0
Bod 5/ Interpelácie poslancov
Pani Jurášová sa spýtala prečo sa nekonalo očkovanie psov v riadnom oznámenom
termíne. Pán Pollák jej odpovedal: veterinár MVDr. Werner na poslednú chvíľu
zmenil termín na ktorí sme nestihli reagovať, v budúcnosti sa takáto situácia dúfame
nestane.
Zástupca starostu obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva :
- zo stavom na dome smútku, nad dvere by sa mali dať vyrobiť striešky,
nakoľko sú nepriaznivým počasím znehodnocované. Prší na dvere odhnívajú.
Strieškou nad dvere by sa vyriešil problém a bolo by to užitočné aj počas
pohrebov.
- Zlom stave sú aj okapy na zbernom dvore, mal by sa do budúcna vybudovať
prístrešok ktorý by slúžil na odkladanie recyklovateľných vecí. A taktiež by
pomohol odvlhčiť steny požiarnej zbrojnice, tým pádom by nedochádzalo
k znehodnocovaniu obecného majetku.
- obec Trnovec zaregistrovala , že do obecnej posilňovne v hasičskej zbrojnici
chodia posilňovať cudzí občania, preto navrhujeme vymeniť zámky a pustiť
len domácich.
Hlasovanie:
Za : 5
proti : 0

zdržal sa:0

Bod 6/ Diskusia
Pán Junas: Obec Trnovec by mala mať v záujme vyčistiť pozemok na dome č. 20,
nakoľko sa nachádza v strede obce je stredobodom pozornosti. Aktuálny stav nie
je
oku lahodný. Nakoľko sa tam nachádza hromada hliny, staré drevo
a nepotrebné tehly, obec by mohla ponúknuť tento nepotrebný materiál občanom
obce.
– zástupca starostu obce odpovedal: obec má vypracovaný projekt na verejné
priestranstvo ktoré by sa malo nachádzať na mieste rodinného domu č. 20.
Nepotrebné tehly ako aj hlinu obec niekoľko krát ponúkalo občanom obce. Tí
ktorí mali záujem už si tehly od obce odkúpili.
V Trnovci, 30.06.2020

Ing. Marián Pollák ,
zástupca starosta obce

Uznesenia k zápisnici č. 3/2020
z zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.06.2020 v Trnovci
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci:
uznesenie č. 9/2020
schvaľuje:
a/ program zasadnutia dľa návrhu
b/ návrhovú komisiu v zložení : Bc. Pochylý, Pochylý
c/ za overovateľov zápisnice: Jaroš, Mgr. Jurašová
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0

uznesenie č. 10/2020
schvaľuje :
schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 bez výhrad
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesenie č. 11/2020
berie na vedomie:
správu hl. kontrolóra obce za I. Q 2020, správu predniesla kontrolórka a následne
bola priložená k zápisnici
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesenie č. 12/2020
poveruje :
obecný úrad Trnovec : a)
b)
c)
Hlasovanie: za: 5

V Trnovci, 30.06.2020

dalo vyrobiť striešky na dvere k domu smútku
dalo vyrobiť okapový systém na zbrojnici
vymenilo zámky na dverách posilňovne v zbrojnici
proti: 0
zdržal sa : 0

Ing. Marián Pollák ,
zástupca starosta obce

