Zápisnica č. 6/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02.11.2020 o 18:00 hod
Prítomní: zástupca starostu obce:
poslanci:
ospravedlnení:

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. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a
návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh rozpočtu na obdobie 2021 - 2023
4. Správa hlavného kontrolóra II. Q 2020
5. Zmeny rozpočtu rozpočtové opatrenie č. 1/2020
6. Informácia o projektoch v obci
7. Diskusia
8. Vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Marián Pollák
9. a) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva,
b) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
8. Návrh uznesení a záver
Bod 1/ Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Zasadnutie otvoril zástupca starostu obce Ing. Marián Pollák, určil zapisovateľa: p.
Foltýnkovú, overovateľov zápisnice: Mgr. Jurášová Alena, Štefan Jaroš do
návrhovej komisie, ospravedlnení: Bc. Lukáš Pochylý a Štefan Pochylý.
Predniesol návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ a požiadal prítomných
poslancov a jeho doplnenie.
Program bol schválený v prednesenom návrhu pána Polláka.
Hlasovanie:
Za:, 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 2/ Kontrola uznesení
Zástupca starostu predniesol kontrolu uznesení
Hlasovanie:
Za:, 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 3/ Návrh rozpočtu na obdobie 2021 - 2023
Návrh rozpočtu predniesla
priložený k zápisnici.

pracovníčka úradu Foltýnková, návrh rozpočtu je

Rozpočet na
rok 2021
V Eur
Bežné príjmy
86 016,00
Kapitálové príjmy
2 000,00
Finančné operácie príjmové
10 000,00
Príjmy spolu
98 016,00

Rozpočet na
rok 2022
V Eur
84 816,00
2 000,00
10 000,00
96 816,00

Rozpočet na
rok 2023
V Eur
84 816,00
2 000,00
10 000,00
96 816,00

Rozpočet na
rok 2021
V Eur
80 887,00
17 129,00
-

Rozpočet na
rok 2022
V Eur
80 827,00
15 989,00
-

Rozpočet na
rok 2023
V Eur
80 827,00
15 989,00
-

96 816,00

96 816,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

98 016,00

Hlasovanie:
Za:, 3
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 4/ Správa hlavného kontrolóra obce za II. Q 2020
Správu predniesla hl. kontrolórka obce Trnovec pani Danka Šestáková, táto správa je
priložená k zápisnici.
Hlasovanie:
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa:0

Bod 5/ Zmeny rozpočtu č. 1/2020
Zmeny rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 1/2020 predniesla pani Foltýnková, táto
zmena je priložená k zápisnici.
Rozpočet na
rok 2020 v €

1. zmena
rozpočtu na
rok 2020

Bežné príjmy

84 400,00

94 075,92

Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

1 000,00
10 000,00

2 952,00
17 560,84

95 400,00

114 588,76

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Za : 3

Rozpočet
na
rok 2020 v
€
77 032,00
18 368,00

1. zmena
rozpočtu na
rok 2020

95 400,00

98 839,21

Proti : 0

81 278,37
17 560,84

Zdržal sa:0

Bod 6/ Diskusia
- Pán Pollák privítal medzi obecným zastupiteľstvo pani 3edivú, ktorá prevádzkuje
pohostinstvo vo vedľajšej obci Prietržka, nakoľko v našej obci sa nachádza bufet
ktorý prevádzkovali TJ Družstevník Trnovec pani Šedivá by mala záujem o prevzatie
prevádzky. prišla nám predstaviť jej víziu na spoločnú spoluprácu do budúcna. S tým
, že by s obcou uzavrela nájomnú zmluvu za objekt v areale ihriska. Navrhovaná
suma za prenájom objektu je 200 €/ mesačne, stým , že by sa začala splatnosť
v 4/2021 z dôvodu rekonštrukcie objektu na náklady navrhovateľky a to pani Šedivej.
Hlasovanie:
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa:0
- Pán Pollák predniesol žiadosť o umiestnenie stávkového prístroja od SYNOTIPu,
umiestnenie prístroja by sa malo nachádzať v priestoroch bufetu na miestnom
ihrisku. Navrhol však uzatvoriť zmluvu na 1 kalendárny rok stým , že by to bolo na
skúšku, ak by sa využívanie stroja neosvedčilo ďalší rok by obec zmluvu
nepredĺžila.
Hlasovanie:
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa:0
- Pán Pollák, dostali sme žiadosť o pripojenie sa na pridruženú elektrickú sieť
u domu smútku od pána Hatalu, ktorý má na susednom pozemku vybudovanú chatu
v jeho vlastníctve.
Hlasovanie:
Za : 1
Proti : 2
Zdržal sa:0
Bod 7/ Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Pán Pollák predniesol vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
v Trnovci, nakoľko prebehli v našej obci voľby na starostu obce dňa 03.10.2020 a bol
právoplatne zvolený starostom, vzdáva sa funkcie poslanca.
Bod 8/ Zloženie sľubu starostu obce Trnovec
a) Oznámenie výsledkov volieb predniesla pani Danka Šestáková ako podpredseda
volebnej komisie. Taktiež odovzdala osvedčenia o zvolení starostu obce . Výsledky
volieb sú priložené k zápisnici.
b) Starosta obce zložil sľub novozvoleného starostu obce, prevzal insignie a vedenie
ustanovujúceho zastupiteľstva. Sľub starostu obce je priložený k zápisnici.

Bod 9 / Návrh uznesení a záver

V Trnovci, 02.11.2020

Ing. Marián Pollák ,
zástupca starosta obce

Uznesenia k zápisnici č. 6/2020
z zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 02.11.2020 v Trnovci
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci:
uznesenie č. 26/2020
schvaľuje:
a/ program zasadnutia dľa návrhu
b/ návrhovú komisiu v zložení : Bc. Pochylý, Pochylý
c/ za overovateľov zápisnice: Jaroš, Mgr. Jurašová
Hlasovanie: za: 3
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesenie č. 27/2020
schvaľuje :
rozpočet obce na obdobie 2021
berie na vedomie: rozpočet na obdobie 2022 -2023
Hlasovanie: za: 3
proti: 0
zdržal sa : 0

uznesenie č. 28/2020
berie na vedomie: správu hlavného kontrolóra obce za II. Q 2020
Hlasovanie: za: 3
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesenie č. 29/2020
a) poveruje: OcÚ k uzavretím zmluvy o nájme bufetu TJ s pani Šedivou podľa
dohodnutých podmienok
Hlasovanie: za: 3
proti: 0
zdržal sa : 0
b) poveruje : OcÚ k uzavretím zmluvy o prevádzke stávkového automatu od
SYNOTIP v priestoroch bufetu TJ , max. na 12 mesiacov.
Hlasovanie: za: 3
proti: 0
zdržal sa : 0
uznesenie č. 30/2020
schvaľuje: zmeny rozpočtu č. 1/2020
Hlasovanie: za: 3
proti: 0

zdržal sa : 0

uznesenie č. 31/2020
A. berie na vedomie:
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie starostu obce
B. konštatuje , že
1. novozvolený starosta Ing. Marián Pollák zložil zákonom predpísaný
sľub

Ing. Marián Pollák
zástupca starostu obce

