Zápisnica č. 4/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.08.2020 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. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a
návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení
3. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2019
4. Správa hlavného kontrolóra II. Q 2020
5. Schválenie VZN 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Obce Trnovec
6. Informácia o projektoch v obci
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia
9. Schválenie zmien a doplnkov obce Trnovec
10. 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 a do
návrhovej komisie 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:5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predniesol zástupca starostu Ing. Marián Pollák, všetky uznesenia
boli načas splnené.
Hlasovanie:
Za:5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3/ Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2019
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu audítora k účtovnej závierke
za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo Správu audítora berie na vedomie.

Hlasovanie:
Za:5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 4/ Správa hlavného kontrolóra obce Trnovec za II. Q 2020
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Danka Šestáková, táto správa je
priložená k zápisnici.
Hlasovanie:
Za : 5

proti : 0

zdržal sa:0

Bod 5/ Schválenie VZN 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území Obce Trnovec
Zástupca starostu obce Ing. Marián Pollák informoval zastupiteľstvo o prebiehajúcej
kontrole z prokuratúry a následne vysvetlil uvedenie návrhu VZN 2/2020. Návrh VZN
2/2020 je priložené k zápisnici.
Hlasovanie:
Za : 5

proti : 0

zdržal sa:0

Bod 6/ Informácie o projektoch
Zástupca starostu obce Ing. Marián Pollák informoval obecné zastupiteľstvo
o aktuálnom stave projektoch:
- Cyklo5 , prišlo nám oznámenie o zamietnutí tohto projektu, nakoľko sme
v zoskupení 5 obcí spolu ako žiadatelia, budeme sa snažiť o znovupodanie žiadosti
o finančný príspevok na cyklotrasu spájajúcu okolité obce.
- chodník u obecného úradu je v štádiu čakania na schválenie dotácie, informovala
ma o tom Ing. Dagmar Michaličková z Partnerstva pre Horné Záhorie.
Hlasovanie:
Za : 5

proti : 0

zdržal sa:0

Bod 7/ Interpelácie poslancov
Ing. Pollák :
- informoval o priebiehajúcom stave na miestnom ihrisku, nakoľko momentálne
bufet nemá žiadneho prevádzkara, kontaktovala nás pani Jana Šedivá, ktorá má
v prevádzke
pohostinstvo v Prietržke. Za prijateľných podmienok by bufet na
miestnom ihrisku mala v záujme prebrať a spravovať, taktiež by sa uzatvorila
nájomná zmluva s mesačným príspevkom pre obec.
Bod 8/ Diskusia
Ing. Pollák predniesol žiadosti:
a) žiadosť o finančný príspevok na inštaláciu nového bleskozvodu Kostola Panny
Márie Ružencovej v Trnovci, obecné zastupiteľstvo navrhlo finančný príspevok vo
výške 1 000,00 €
Hlasovanie:
Za : 5
proti : 0 zdržal sa:0

b)žiadosť o odpredaj obecného pozemku novoutvorenej par. č. 988/32, v k. ú. Trnovec o
výmere 151 m2 LV 250 v k. ú. Trnovec Ing. Prednej Kataríne a Jakubovi Valentovi podľa §9
a) ods. 8 písmena b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , za
cenu 6 euro/m2

Hlasovanie:
Za : 5
proti : 0 zdržal sa:0
c) žiadosť o odpredaj obecného pozemku novoutvorenej par. č. 988/33, v k. ú. Trnovec o
výmere 249 m2 LV 250 v k. ú. Trnovec manželom Semanským podľa §9 a) ods. 8 písmena
b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , za cenu 6 euro/m2

Hlasovanie:
Za : 5
proti : 0 zdržal sa:0
d) žiadosť o odpredaj obecného pozemku novoutvorenej par. č. 988/35, v k. ú. Trnovec o
výmere 45 m2 LV 250 v k. ú. Trnovec pánovi Ospalíkovy podľa §9 a) ods. 8 písmena b)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , obecné zastupiteľstvo
navrhlo predaj pozemku zamietnuť nakoľko nie sú doriešené susedské vzťahy, keď susednú
nehnuteľnosť nadobudne nový majiteľ a vyriešia vstup na pozemok oboch nehnuteľností,
vtedy obecné zastupiteľstvo môže o žiadosti o odpredaji znova rokovať.

Hlasovanie:
Za : 5
proti : 0 zdržal sa:0
e) o vydanie súhlasu pre zavedenie optického kábla v obci spoločnosťou SUPTel,
s.r.o. ktorá bola na obecný úrad doručená 10.08.2020.
Hlasovanie:
Za : 5
proti : 0 zdržal sa:0
Bod 9/ Schválenie zmien a doplnkov obce Trnovec
Zástupca starostu obce Trnovec Ing. Marián Pollák predniesol :
a) - Správu o obstaraní návrhu „Územného plánu obce Trnovec – zmeny a doplnky
č. 1“.
- Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn.
OU-TT-OVBP1-2020/020034/Há zo dňa 07.05.2020 k návrhu „Územného plánu
obce Trnovec – zmeny a doplnky č. 1“.
b) - „Územný plán obce Trnovec – zmeny a doplnky č. 1“.
c) Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach
uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Trnovec –
zmeny a doplnky č. 1“.
d) Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnovec, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť „Územného plánu obce Trnovec – zmeny a doplnky č. 1“
Hlasovanie:
Za:, 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod 10/ Návrh uznesení a záver
Hlasovanie:
Za : 5
proti : 0 zdržal sa:0
V Trnovci, 30.08.2020

Ing. Marián Pollák ,
zástupca starosta obce

