Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstíne konaného dňa 13. februára 2018
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Trstíne
Počet poslancov:
Starostka obce:
Počet prítomných poslancov:

9
Marta Genčúrová
7 podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Edita Mahajová, Karol Stehlík

Prítomní:

Božena Trúchla – hlavný kontrolór obce
Mária Sekerová - zapisovateľka

Hostia:
Dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Marta Genčúrová. Privítala
prítomných poslancov a oboznámila ich s programom . Konštatovala, že dnešného rokovania sa
zúčastňuje 7 z 9 poslancov, čo je 77,77% teda nadpolovičná väčšina poslancov a vyhlásila rokovanie za
uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení:

p. Pavol Kurinec
p. Dáša Vašková

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku – IBV Záhrady
4. Predaj pozemku pod trafostanicu IBV Záhrady
5. Riešenie havarijného stavu 20 b.j.
6. Zabezpečenie statiky hasičskej zbrojnice
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za r. 2017
8. Aktualizácia poradovníka záujemcov o nájomné byty
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
12.
K uvedenému programu neboli žiadne pripomienky a starostka obce dala o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
za
7 (Kabarcová, Kalivodová, Horváth,
Vašková, Kurinec, Suchán, Hettešová)
proti
0
zdržal sa 0
Program bol jednomyseľne schválený.
2. Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ
Na zasadnutí dňa 12. decembra 2017 boli prijaté uznesenia č. 69 až 84. Starostka obce vykonala kontrolu
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
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V závere skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené a uznesenia dlhodobého charakteru sú plnené
priebežne.
Uznesenie č. 1
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za
7 (Kabarcová, Kalivodová, Horváth,
Vašková, Kurinec, Suchán, Hettešová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku – IBV Záhrady
Slovenský pozemkový fond, IČO 17 335 345, je správcom majetku neznámeho vlastníka (Fridrichová
Anna r. Srnková vlastníčka nehnuteľnosti vo veľkosti podielu 1/2-ina k celku) nehnuteľnosti zapísanej v
liste vlastníctva číslo 2632, katastrálne územie Trstín, obec Trstín, okres Trnava, ako parcela registra „C“
číslo 119/2 – orná pôda vo výmere 59 m2.
Obec Trstín, IČO: 00313122, zastúpená starostkou obce žiada o odpredaj podielu z dôvodu plánovanej
výstavby miestnej komunikácie a uloženia sietí, aktuálne elektrického kábla.
Starostka objednala vypracovanie znaleckého posudku, ktorý je potrebný k podaniu žiadosti o odkúpenie.
SPF určí cenu.
Uznesenie č. 2
OZ súhlasí s odkúpením podielu neznámeho vlastníka (Fridrichová Anna r. Srnková vlastníčka
nehnuteľnosti vo veľkosti podielu 1/2-ina k celku) nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva číslo
2632, katastrálne územie Trstín, obec Trstín, okres Trnava, ako parcela registra „C“ číslo 119/2 –
orná pôda vo výmere 59 m2 od SPF za cenu, ktorú určí SPF.
Hlasovanie:
7 (Kabarcová, Kalivodová, Horváth,
Vašková, Kurinec, Suchán, Hettešová)
proti
0
zdržal sa 0
za

Uznesenie bolo schválené.
4. Predaj pozemku pod trafostanicu IBV Záhrady
Na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava o kúpu pozemku a zriadenie
vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci
pripravovanej stavby TA Trstín, IBV za PD- 6 RD, VNK, TS, NNK bol schválený odpredaj pozemku vo
výmere 24 m2 pre potreby výstavby transformačnej stanice kioskového typu.
Ide o pozemok, ktorý na základe geometrického plánu vypracovaného Ing. Jozefom Fančovičom,
overeného Okresným úradom TA katastrálnym odborom zo dňa 25.1.2018 na LV č. 1400 KN-C p.č.
1250/5 ako orná pôda vo výmere 24 m2 vo vlastníctve Obce Trstín.
Uznesenie č. 3
OZ súhlasí s odpredajom pozemku na LV č. 1400 KN-C p.č. 1250/5 ako orná pôda vo výmere 24
m2 vo vlastníctve Obce Trstín za cenu 100,00 Eur pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava.
OZ sa uznáša 3/5 väčšinou všetkých poslancov na prevode majetku obce podľa Z. č. 138/1991 Zb.
novelizovaného Zák. 258/2009 § 9a ods. 8 písm. e v znení neskorších predpisov s tým, že ide
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o prípad hodný osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že výstavbou trafostanice bude podporená
individuálna bytová výstavba v lokalite IBV Záhrady.
Hlasovanie:
za
7 (Kabarcová, Kalivodová, Horváth,
Vašková, Kurinec, Suchán, Hettešová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
5. Riešenie havarijného stavu 20 b.j.
Už dlhé roky sa rieši havarijný stav bytového domu 20 b.j., ktorým sa stále viac znehodnocuje budova vo
vlastníctve obce. Po prerokovaní tohto bodu OZ odporúča riešiť v prvom rade opravu a zateplenie strechy
a potom zateplenie a opravu fasády.
Uznesenie č.4
OZ odporúča zistiť cenové ponuky na zateplenie strechy a znovu k tejto téme zvolať zasadnutie
OZ, ktoré prehodnotí ďalší postup.
Hlasovanie:
za
7 (Kabarcová, Kalivodová, Horváth,
Vašková, Kurinec, Suchán, Hettešová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
6. Zabezpečenie statiky hasičskej zbrojnice
Nakoľko obec pri podaní žiadosti - Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na
Podporu ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb
hasičských staníc a hasičských zbrojníc s maximálnou výškou celkových oprávnených výdavkov v sumu
30 000 € a spolufinancovaním vo výške 2.000 € nebola úspešná, starostka obce predložila na schválenie
financovanie z vlastných zdrojov z RF.
Uznesenie č.5
OZ súhlasí s realizáciou
zabezpečenia statiky hasičskej zbrojnice a schvaľuje čerpanie
kapitálových výdavkov na financovanie projektu z rezervného fondu v predpokladanej výške 33 tis.
Eur.
Hlasovanie:
za
6 (Kabarcová, Kalivodová, Horváth,
Vašková, Kurinec, Hettešová)
proti
0
zdržal sa 1 Suchán
Uznesenie bolo schválené.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Hlavná kontrolórka Obce Trstín v súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Trstín Správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017. V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na
rozsah a zameranie kontrolnej činnosti boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné finančné
kontroly, činnosti a zisťovania:
A) Finančné kontroly:
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Kontrola účtovných
dokladov zameraná na
formálnu a vecnú správnosť dodržiavania
a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite v znení neskorších predpisov, kontrola bezhotovostných a hotovostných finančných operácií.
Kontrola príjmov a výdavkov, dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s verejnými prostriedkami. Čerpanie výdavkov - súlad so schváleným rozpočtom na rok
2017. (4kontroly) Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných
predpisov.
Príprava podkladov k stanovisku záverečného účtu za rok 2016. Kontrola účtovných výkazov za rok
2016.
Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016.
Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2016 bola vykonaná v zmysle zákona č.431/2002 Z .z. o
účtovníctve § 29, 30 . Inventarizačné súpisy obsahovali všetky náležitosti stanovené v§30 odst.2.
Inventarizačný stav súhlasil so stavom účtovným. Neboli zistené inventarizačné rozdiely.
Kontrola vystavených zmlúv za rok 2016
V roku 2016 bolo uzatvorených 58 zmlúv 2 dohody s ÚPSV a R. Kontrola bola zameraná na
dodržiavanie zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonávanie základnej finančnej
kontroly § 7 ods. 2, vykonávanie administratívnej finančnej kontroly § 8 ods. l ak poskytla finančné
prostriedky – dotáciu a dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám –
dátum podpisu a dátum zverejnenia od ktorých sa odvíja platnosť zmluvy. Kontrolou nebolo zistené
porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ Trstín
Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a škol. zariadení so sídlom na území obce Trstín a čerpanie
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov s pobytom dieťaťa v MŠ, ŠKD vlastné príjmy bolo v súlade s –
VZN č. 59/2015, 65/2016/ a VZN č. 67/2017 .
Kontrola pokladničnej hotovosti
Kontrola bola vykonaná 8.11.2017. Zostatok pokladničnej hotovosti vo výške 3 702,00 € súhlasil so
zostatkom v pokladničnej knihe vo výške 3 702,00 €. Neboli zistené rozdiely.
Výber daní v roku 2017 – daň za psa, daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podľa VZN č. 66/2016 - kontrola pohľadávok bola vykonaná k 9.10. a k 29.11.2017.
Upozornenie na najväčších dlžníkov. PPD Trstín a Slavia Beta.
Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce na základe VZN 1/2010. Pri schvaľovaní
rozpočtu na rok 2017 dňa 6.12.2016 bola schválená dotácia pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Trstín.
Dotácia bola čerpaná v súlade s VZN č.1/2010 a uzatvorenou zmluvou č.1/2017 a dodatkom k zmluve
č.1.
Administratívna finančná kontrola - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce bola vykonaná podľa
zákona č. 357/2015 Z. z. a zásad o finančnej kontrola dňa 22.11.2017, správa z administratívnej
finančnej kontroly bola vypracovaná 27.11.2017. Pri kontrole neboli zistené nedostatky. Na základe
vykonaných finančných kontrol nebolo zistené nehospodárne vynakladanie verejných financií v Obci
Trstín. Finančné prostriedky boli vynakladané hospodárne, efektívne, účinne a účelne. Finančná kontrola
bola vykonávaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. § 7.
B) Ostatné kontroly:
Kontrola vybavovania sťažností v znení zákona č.9/2010 a vypracovaných zásad. Za rok 2017 neboli
prijaté sťažnosti a petície. Kontrola plnenia uznesení OZ - za r. 2017. V roku 2017 bolo 6 zasadnutí OZ.
Kontrola uznesení prebiehala na každom zasadnutí OZ.
C) Ostatné činnosti:
- účasť na zasadnutiach obecného zastupitelstva, účasť na zasadnutiach finančnej komisie
- účasť na školeniach – seminároch, spolupráca pri vypracovaní VZN č. 68 , 69 a 70
- spolupráca pri vypracovaní Smernice upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej
kontroly Obce Trstín, spolupráca pri vypracovaní zásad vybavovania sťažností
Uznesenie č. 6
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
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Hlasovanie:
za
7 (Kabarcová, Kalivodová, Horváth,
Vašková, Kurinec, Suchán, Hettešová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
8. Aktualizácia poradovníka záujemcov o nájomné byty
Starostka obce informovala poslancov OZ o podaní žiadosti o výmenu bytu žiadateľkou Gabrielou
Kostolanskou, nájomníčkou 6 b.j. a o podaní žiadostí o pridelenie nájomného bytu žiadateľmi Nataša
Šotníková, bytom, A. Kubinu 12, Trnava a Jaroslav Kučera, bytom Trstín 307.
Žiadatelia predložili potrebné doklady a spĺňajú podmienky na zaradenie do poradovníka záujemcov
o nájomné byty. Zároveň oboznámila poslancov o odporučení sociálnej komisie o zaradenie žiadosti pána
Jaroslava Kučeru na prvé miesto, z dôvodu bytovej situácie v rodine. Bytová situácia v rodine bola
prehodnocovaná v sociálnej komisii na základe podanej žiadosti o uprednostnenie v poradovníku
manželmi Kučerovými dňa 22.1.2017.
Zoznam uchádzačov o nájomný byt:
1. Jaroslav Kučera, Trstín 307
2. Milan Huňady, Fándlyho 12, Sereď
3. Henrieta Gajarská, Pečeňady 136
4. Stanislav Borčák, Trstín 573
5. Gabriela Kostolanská, Trstín 715
výmena
6. Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava

2 – 3 izbový
3 izbový
2 – 3 izbový
1,2,3 izbový
2za3 izbový
1 – 2 izbový

Uznesenie č. 7
OZ schvaľuje poradovník na nájomné byty nasledovne:
1. Jaroslav Kučera, Trstín 307
2. Milan Huňady, Fándlyho 12, Sereď
3. Henrieta Gajarská, Pečeňady 136
4. Stanislav Borčák, Trstín 573
5. Gabriela Kostolanská, Trstín 715
výmena
6. Nataša Šotníková, A. Kubinu 12, Trnava

2 – 3 izbový
3 izbový
2 – 3 izbový
1,2,3 izbový
2 za 3 izbový
1 – 2 izbový

za

7 (Kabarcová, Kalivodová, Horváth,
Vašková, Kurinec, Suchán, Hettešová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
Ukončenie nájomnej zmluvy na byt 1B2 bude k 31. 03. 2018. Po splnení podmienok na uzatvorenie
nájomnej zmluvy bude táto v zmysle schváleného poradovníka uzatvorená s pánom Jaroslavom Kučerom
a pani Stanislavou Kučerovou.
9. Rôzne
a) Na základe narastajúceho záujmu hlavne mladých rodín o športové dianie v obci a stúpajúcu
návštevnosť futbalových podujatí, Obec Trstín chce podať žiadosť na vybudovanie detského ihriska
v areáli TJ.
Uznesenie č. 8
OZ súhlasí s podaním žiadosti na vybudovanie detského ihriska na základe výzvy Úradu vlády
Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja
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športu na rok 2018. Súhlasí s umiestnením detského ihriska na pozemku p.č. 760/2 vo vlastníctve
obce v areáli futbalového ihriska vedľa šatní TJ Sokol. OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu
vo výške 5 % z kapitálových výdavkov.
za
7 (Kabarcová, Kalivodová, Horváth,
Vašková, Kurinec, Suchán, Hettešová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
b) Starostka obce informovala o ponuke starostky obce Blatnička, juhomoravský kraj región Biele
Karpaty na uzavretie partnerstva. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce programu Inter Reg V – A SR –
ČR v rámci fondu malých projektov.
Uznesenie č. 9
OZ berie na vedomie podanú informáciu a súhlasí so zapojením sa Obce Trstín do projektu
cezhraničnej spolupráce programu Inter Reg V-A, SR-ČR s obcou Blatnička v ČR.
za

7 (Kabarcová, Kalivodová, Horváth,
Vašková, Kurinec, Suchán, Hettešová)
proti
0
zdržal sa 0
Uznesenie bolo schválené.
11. Záver
Na záver starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončila o 20:15 hod.

Zapísala: Ing. Mária Sekerová
Trstín
13.02.2018

Overovatelia: p. Pavol Kurinec

.................................

p. Dáša Vašková

.................................

Marta Genčúrová
starostka obce
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