OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO TRAKOVICE
________________________________________________________

Zápisnica č.05/2020

ZÁPISNICA
zasadania Obecného zastupiteľstva v Trakoviciach,
konaného dňa 28.septembra 2020

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO TRAKOVICE
________________________________________________________

ZÁPISNICA
zasadania Obecného zastupiteľstva v Trakoviciach,
konaného dňa 28.septembra 2020
Počet poslancov obecného zastupiteľstva
Prítomní poslanci
Starosta obce
Zapisovateľka
Kontrolórka
Občania

9
8
1
1
1
0

Na zasadnutie bol navrhnutý nasledovný program:
1.

Otvorenie.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.

Prejednanie a schválenie návratnej finančnej výpomoci.

4.

Prejednanie stanoviska hl kontrolora k návratnej finančnej výpomoci .

5.

Prejednanie a schválenie odkúpenie a zámena pozemkov parc. č. 515/5,514/4, 868/22,883/4

2429, p. Rymarenko.
6.

Prejednanie a schválenie Dodatok č.2 k VZN č 05/2017 prevádzkový poriadok pohrebiska.

7.

Prejednanie a schválenie Rozpočet na rok 2020 – 2 úprava.

8.

Prejednanie žiadosti občanov na dobudovanie kanalizácie za Jednotou.

9.

Prejednanie a schválenie Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Trakovice.

10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Schválenie uznesenia 05/2020.
13. Záver.

1.Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ľudovít Tolarovič, ktorý informoval, že
je prítomných 8 poslancov, čím je OZ uznášania schopné.
Pred začatím zasadania oboznamil poslancov OZ o opatrení Úradu verejného zdravotníctva
a v zmysle §48 ods. 4 písm.. e) zákona 355/2007 Z.z. že musia byť dodržané podmienky

-

Oznámenie o povinnej domácej izolácii – pri akútnom respiračnom ochorení
Povinnosť dezinfikovať si ruky alkoholovým dezinfekčným prostriedkom
Dodržanie nosenia rúšok v priestore orgánu územnej samosprávy

Potom oboznámil prítomných s programom zasadnutia a vyzval poslancov na doplnenie programu.
Pretože neboli pripomienky k navrhnutému programu, dal o programe hlasovať.
za návrh: 8 proti:0

zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice určený Soňa Janíková - pracovníčka OcÚ.
Overovateľmi zápisnice sú podľa abecedného poradia – p. Pavol Žbánek, Mgr Helena Krajčovičová.
Za : 6 proti : 0 zdržal sa: 2 ( Pavol Žbánek, Mgr Helena Krajčovičová )

3.

Prejednanie a schválenie návratnej finančnej výpomoci.

Ministerstvo financií SR v júni 2020 urobilo prognózu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020. Ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 poskytne nenávratnú
finančnú výpomoc ( pôžičku) obciam a vyšším územným celkom. V zmysle tohto Obec Trakovice tak
môže žiadať finančnú výpomoc maximálne do výšky 34 921,00 €. Úroková sadzba je 0% - bezúročná
pôžička. Splácanie pôžičky je odložene až od r. 2024, splácanie je 4 splátkach, vždy k 31.10.
2024,2025, 2026, 2027. Možnosť odpustiť uvedenú pôžičku bude na základe rozhodnutia vlády SR
podľa §13 ods.6. zákona 523/2004 Z.z. Pôžička môže byť použitá na úhradu samosprávnych
pôsobností nehospodárskeho charakteru t. j. chodníky, cesty, dažďovú kanalizáciu, MŠ, ZŠ atď.
nesmie byť použitá, kde môže byť viac ako 20% komerčné využívanie t.j. telocvične , kultúrne domy,
posilňovne atď.
Podmienkou je schválenie finančného príspevku je :
1, schválenie uznesenia OZ o prijatí finančného príspevku
2, prejednanie stanoviska hl. kontrolora k návratnej finančnej výpomoci
Starosta navrhol vykonať údržbu miestnej komunikácie a dažďovej kanalizácie Fajnor - z Hradišča
Starosta po diskusií potom navrhol prijať uznesenie
Uznesenie č. /2020
Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
schvaľuje
prijatie finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 34 921,00 € v zmysle stanovených
podmienok
a, výška finančnej výpomoci 34 921,00 €
b, úroková sadzba: bezúročne
c, splátka istiny : rovnomerné ročné splátky nasledovne:
k 31.10.2024
k 31.10.2025
k 31.10.2026
k 31.10.2027
d, použitie nenávratnej finančnej výpomoci : výkon samosprávnych pôsobností nehospodárskeho
charakteru, do konca r. 2020
predčasné splatenie : áno

Za : 8 proti : 0

zdržal sa: 0

4. Prejednanie stanoviska hl kontrolora k návratnej finančnej výpomoci
Ako bolo v predchádzajúcom bode konštatované k schváleniu žiadosti je okrem
schváleného uznesenia potrebné aj prejednanie stanoviska hl. kontrolora k návratnej finančnej
výpomoci . V súlade s §17 ods.14 a ods.15 zákona 583/2006 Z.z ,dodržania podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolor obce.
S tohto dôvodu starosta prečital Odborné stanovisko hlavného kontrolora obce Trakovice
k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania formou návratnej finančnej
výpomoci( pôžičky) Starosta navrhol prijať uznesenie :
Uznesenie č. /2020

Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnonom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie §17
ods.14 zákona č.369/1990 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov , v súlade s §17 ods.14 a ods.15 zákona 583/2006 Z.z
Berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolora obce Trakovice k dodržaniu podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania formou návratnej finančnej výpomoci( pôžičky)

Za : 8 proti : 0

5.

zdržal sa: 0

Prejednanie a schválenie odkúpenie a zámena pozemkov parc. č. 515/4, 515/5,

868/22, 883/4 a 2429, p. Rymarenko

Na základe informácii, ktoré boli podane na zasadaní OZ 04/2020 dňa 20.8.2020 bol vypracovaný

Geometrického plánu na oddelenie pozemkov parc. č. 883/4, 868/19, 868/20, 868/21, 868/22
zo dňa 24.8.2020, zhotoviteľ: Marek Haršányi, geodeticko-technická činnosť, so sídlom Na
Hlinách 57, 917 01 Trnava, IČO: 53 048 539 GP bol úradne overený Okresným úradom
Hlohovec, katastrálnym odborom dňa 4.9.2020 pod č. G1 368/2020. Starosta navrhol prijať
uznesenie:
Uznesenie č. /2020

Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
Schvaľuje

Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Trakovice a spôsob prevodu tohto majetku
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Schvaľuje sa zámena vlastníckeho podielu o veľkosti 1/1 vo výlučnom vlastníctve Obce
Trakovice na novovytvorených pozemkoch:
• novovytvorený pozemok parcela registra “C“, parc. č. 883/4, o výmere 46m2, druh
pozemku ostatná plocha,
• novovytvorený pozemok parcela registra “C“, parc. č. 868/22, o výmere 20m2, druh
pozemku ostatná plocha,
za vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 vo výlučnom vlastníctve Alexej Rymarenko, nar.
18.07.1963, trvale bytom Vážska 3567/27, Piešťany na pozemkoch:
• pozemok parcela registra “C“, parc. č. 514/4, o výmere 321m2, druh pozemku ostatná
plocha,
• pozemok parcela registra “C“, parc. č. 515/5, o výmere 395m2, druh pozemku ostatná
plocha,
• pozemok parcela registra “E“, parc. č. 2429, o výmere 138m2, druh pozemku orná pôda,
zapísaných na LV č. 311, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálnym odborom,
k. ú. Trakovice, obec Trakovice, okres Hlohovec.
Pozemok parcela registra “C“, parc. č. 883/4, o výmere 46m2, druh pozemku ostatná plocha a
pozemok parcela registra “C“, parc. č. 868/22, o výmere 20m2, druh pozemku ostatná plocha
vznikli na základe Geometrického plánu na oddelenie pozemkov parc. č. 883/4, 868/19, 868/20,
868/21, 868/22 zo dňa 24.8.2020, zhotoviteľ: Marek Haršányi, geodeticko-technická činnosť,
so sídlom Na Hlinách 57, 917 01 Trnava, IČO: 53 048 539 GP bol úradne overený Okresným
úradom Hlohovec, katastrálnym odborom dňa 4.9.2020 pod č. G1 368/2020.
Novovytvorený pozemok parcela registra “C“, parc. č. 883/4, o výmere 46 m2, druh pozemku
ostatná plocha vznikol oddelením od pôvodného pozemku parcela registra “E“, parc. č.
125/301, o výmere 7080 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaných na LV č. 1926, vedenom
Okresným úradom Hlohovec, katastrálnym odborom, k. ú. Trakovice, obec Trakovice, okres
Hlohovec
Novovytvorený pozemok parcela registra “C“, parc. č. 868/22, o výmere 20 m2, druh pozemku
ostatná plocha vznikol oddelením od pôvodného pozemku parcela registra “E“, parc. č. 125/75,
o výmere 2732m2, druh pozemku orná pôda, zapísaných na LV č. 1926, vedenom Okresným
úradom Hlohovec, katastrálnym odborom, k. ú. Trakovice, obec Trakovice, okres Hlohovec
Nadobudnutie vlastníctva výlučných vlastníckych podielov na nehnuteľnostiach hodnotí
Obecné zastupiteľstvo ako výnimku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za doplatok
za cenu 5,- €/m2 (slovom päť eur) z rozdielu výmer pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce
Trakovice a vlastníka:
• Alexej Rymarenko, nar. 18.07.1963, trvale bytom Vážska 3567/27, Piešťany
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vysporiadanie majetkovoprávneho vzťahu z dôvodu
vytvorenia budúcich stavebných pozemkov a zároveň úprava vlastníctva pozemkov pod
miestnymi komunikáciami a ihriskom.
Za : 8 proti : 0

zdržal sa:

6.

Prejednanie a schválenie Dodatok č.2 k VZN č 05/2017 prevádzkový poriadok pohrebiska

Uvedené VZN bolo schválené
Uznesenie č.25 /2020

Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
Schvaľuje
Dodatok č.1 k VZN č 05/2017- Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Trakovice
nakoľko však pri vypracovaní evidencie sa zistilo, že na miestnom cintorine sa nachádzaju detské
hroby aj 3 hroby a na tieto nieboli v uvedenom dodatku určené poplatky. Z tohto dôvodu bol
vypracovaný nový návrh VZN. Uvedené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a aj na
internetovej stránke obce Trakovice. Návrh VZN obdržali aj poslanci ako pracovný materiál. Starosta
vyzval poslancov na podanie pripomienok, nakoľko neboli pripomienky starosta navrhol prijať
uznesenie.
Uznesenie č. /2020

Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
Schvaľuje
Dodatok č.2 k VZN č 05/2017 prevádzkový poriadok pohrebiska.
Za : 8 proti : 0

zdržal sa: 0

7. Prejednanie a schválenie Rozpočet na rok 2020 – 2 úprava

K úprave rozpočtu pristupujeme z dôvodu zmeny v niektorých položkach na príjmovej strane
rozpočtu. Jedná sa o navýšenie položiek na ščítanie obyvateľov + 3056 € , daň z pozemkov
+220 €, nájom SPP +700 €, ale hlavne na získanie dotácie z Tavosu na kanalizáciu za p
Bošackým +129 646 € a na schválenej pôžičky z MF 34 921 €. Celkové prijmy sú potoom vo
výške 1 783 035,52 €
Pretože máme vyrovnaný rozpočet v uvedenej výške musia byť potom rozpísané aj výdavky
Z výdavkov došlo k úpravam vratky +5200 €, dotácia TTSK + 966 €, nákup pozemkov IBV
Dolinky -13680,0 €, projektová dokumentácia IBV-2500 €, uloženie odpadu +7tis. € , váha -4
tis €, kanalizacia bošacký +129646, prípojky +10 tis €, dotáci nafta +2200, kanalizacia Konex
+34921 €, kultúr podujatia -1000 €, nákup mulčovača +5400 € ,tak isto pototom zostávajú aj
výdavky vo výške 1 783 035,52 €. Starosta potom navrhol prijať uznesenie
Uznesenie č.

/2020

Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
Schvaľuje
Rozpočet na rok 2020 – 2 úprava.
za návrh :8 proti: 0 zdržal sa:0

8.

Prejednanie žiadosti občanov na dobudovanie kanalizácie za Jednotou

Starosta prečítal žiadosť občanov, ktorí bývajú resp. majú žumpy pri ceste smerom od Jednoty
Jedná sa o cca 9 rodinných domov. Starosta potom prečítal aj odpoveď ktorá bola zaslaná p
Bolečkovej
9. Prejednanie a schválenie Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Trakovice
Starosta informoval o vypracovaní Knižného a výpožičného poriadku obecnej knižnice Trakovice,
Uvedený návrh materiálu obdržali poslanci OZ ako pracovný materiál. Starosta potom vyzval poslancov
na podanie pripomienok, a navrhol schváliť uznesenie.
Uznesenie č.

/2020

Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
Schvaľuje

Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Trakovice
za návrh :8 proti: 0 zdržal sa:0
10. Rôzne
1, Kanalizácia Trakovice dostavba 4 a 5 etapa – starosta informoval predĺžení 2 kola výzvy na
dodávateľov prác z 28.9.2020 na 15.10.2020 zatiaľ si prevzalo súťažné podklady 8 spoločností uvidíme
výsledok, Spoločnosti stále dávajú pripomienky k podmienkam VO
2, Ako sme už hovorili, tak boli sme úspešní pri výzve Tavosu na kanalizáciu za Bošackkým. Celková
hodnota bola vysúťačená a schválena vo výške 136 500 € Vlastné prípojky budeme musieť hradiť z
rozpočtu obce Trakovice cca 10 tis €
3, Bola podpísaná zmluva a odoslaná na kataster so surodencami Danihelovými. Jedná sa o zmluvu na
odkúpenie pozemkov na IBV Dolinky. Tento týžden boude pravdepodoibne zapisaná do katastra. Po
zápise do katastra budeme jednať so SPF resp. sudna cestou budeme žiadať o odkúpenie posledných
pozemkov v uvedenej lokalite, ako majoritný majiteľ pozemkov.
4, Bola vypracovaná projektová dokumentácia a podaná na SpOcU Leopoldov na schválenie stavebného
povolenia na rekonštrukciu dažďovej kanalizácie, komunikácie a vybudovanie chodníkov v Dolnej
ulici
5 Bola uskutočnená oprava strechy na kultúrnom dome v novej sále z dôvodu zatekania cez plochú
strechu a tak isto aj Domu smútku, kde sa vysilikonovali niektoré miesta, kde sme predpokladali
zatekanie
6, Plánujeme inštalovať kameru na stojisku pri Dudváhu z dôvodu vyhadzovania odpadov, ktoré tam
nie sú prípustné.
7, Na zbernom dvore pracujeme na inštalácii váhy. Vysúťažená cena na váhu je vo výške cca 8 100 €
a inštalovanie a základy by sme sa mali zmestiť do cca 3000 €

11.

Diskusia

12 Schválenie uznesení
Pretože boli prejednané všetky body programu, starosta prečítal návrh uznesenia, ktorý odporučil
schváliť
Uznesenie č.

/2020

Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
Schvaľuje
Uznesenae 05/2020
za návrh : 8 proti: 0

zdržal sa:0

Overovatelia

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

ng. Ľudovít Tolarovič
starosta obce
Zapísal.: Soňa Janíková

V Trakoviciach 29.9.2020

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

