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Zápisnica č.04/2020

ZÁPISNICA
zasadania Obecného zastupiteľstva v Trakoviciach,
konaného dňa 20.augusta 2020

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO TRAKOVICE
________________________________________________________

ZÁPISNICA
zasadania Obecného zastupiteľstva v Trakoviciach,
konaného dňa 20. augusta 2020
Počet poslancov obecného zastupiteľstva
Prítomní poslanci
Starosta obce
Zapisovateľka
Kontrolórka
Občania

9
9
1
1
1
0

Na zasadnutie bol navrhnutý nasledovný program:
1. Otvorenie .
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Prejednanie a schválenie zámeru na dobudovanie Kanalizácia Trakovice dostavba vetva A 1-1 (
pri p. Bošackom ).
4. Prejednanie a schválenie zmlúv na NB 432/1, 432/3.
5. Rôzne.
6

Diskusia.

7. Schválenie uznesenia 04/2020.
8. Záver.

1.Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ľudovít Tolarovič, ktorý informoval, že
je prítomných 9 poslancov, čím je OZ uznášania schopné,
Potom oboznámil prítomných s programom zasadnutia a vyzval poslancov na doplnenie programu.
Pretože neboli pripomienky k navrhnutému programu, dal o programe hlasovať.
za návrh: 9

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 – Ing. Miloš Drgoň, MUDr. Miloš Malovec
Za :7 proti : 0 zdržal sa: 2 (Ing. Miloš Drgoň, MUDr. Miloš Malovec )

3. Prejednanie a schválenie zámeru na dobudovanie Kanalizácia Trakovice dostavba
vetva A 1-1 ( pri p. Bošackom )
Starosta informoval poslancov o vydaní dokumentu spoločnosťou Tavos Dodatočné pravidlá na
zaraďovanie požiadaviek akcionárov do investičného plánu spoločnosti na rok 2020. V rámci
uvedeného dokumentu je možné podať obci žiadosť o zaradenie do investičného planu v max.
hodnote do 200 tis. €. Podmienkou je schválenie zmluvy OZ. Potom starosta premietol celý
dokument. V rámci uvedeného investičného plánu je záujem o dokončenie predposlednej etapy tj.
vetvy A1-1 t.j pri p. Bošackom. Podmienky pre uvedený projekt sú: obec sa bude spolupodieľať 5% ,
95% bude financovať Tavos vo forme zálohy a po skolaudovaní prejde celý úsek do majetku
Tavosu. Podmienkou Tavosu je aj podmienka pripojenosti . V prípade, že sa nepripoja bude musieť
obec zaplatiť ročne poplatok 250 € za každého nepripojeného. Uvedený projekt bol prejednaný
s majiteľmy RD, ktorých sa uvedená trasa týka a súhlasili s podmienkami. Starosta zároveň
informoval, že žiadosť musí byť podaná do 31.8.2020 aby bola zaradena ešte do investičního plánu
na r. 2020. V prípade, že by obec nebola úspešná v r. 2020 bude automaticky zaradená do
investičního plánu r. 2021.
Bola spracovaná doplňujúca dokumentácia, a vyhotovený predpokladaný rozpočet. Predpokladaná
hodnota zákazky je vo výške 138 678,44 € bez DPH . Na takúto sumu bola vyhlásená aj výzva na
predloženie ponuky zhotoviteľmi stavby. Lehota na predloženie ponúk je 24.8.2020 do 12,00 hod
Boli oslovené 3 spoločnosti.. Poslanci sa vyjadrili kladne k tejto investičnej akcii. Potom starosta
navrhol prijať uznesenie
Uznesenie č. /2020
Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
schvaľuje

Návrh zmluvy na r. 2020 o spolupráci pri realizácii investície Kanalizácia Trakovice stoka
A1-1 - dostavba, ktorej obsahom je prevzatie záväzku akcionára, ktorým sa zaväzuje, že v
období najneskôr do pol roka od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
ktorým sa povolí užívanie vodnej stavby financovanej z prostriedkov spoločnosti, zabezpečí
napojenosť na verejnú kanalizačnú sieť v rozsahu 100 % plánovaných napojení podľa projektu
investície a pre prípad, že sa tak nestane, bude spoločnosti uhrádzať zmluvnú pokutu vo výške
250,00 Eur/za kalendárny rok za každé jedno nerealizované pripojenie na takúto sieť , a to až do
času do dosiahnutia pripojenosti na takúto sieť v rozsahu 100 % plánovaných pripojení. V
rovnakej lehote sa žiadateľ zaväzuje k odpredaju investície spoločnosti za zmluvne dohodnutú
kúpnu cenu.
Za : 9 proti : 0

zdržal sa: 0

Starosta navrhol prijať aj uznesenie, aby sa v prípade neúspešnosti v r. 2020 mohla táto investičná
akcia dať aj do plánu investícii aj v r. 2021.
Uznesenie č. /2020
Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
schvaľuje

Návrh zmluvy na r. 2021 o spolupráci pri realizácii investície Kanalizácia Trakovice stoka
A1-1 - dostavba, ktorej obsahom je prevzatie záväzku akcionára, ktorým sa zaväzuje, že v
období najneskôr do pol roka od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
ktorým sa povolí užívanie vodnej stavby financovanej z prostriedkov spoločnosti, zabezpečí

napojenosť na verejnú kanalizačnú sieť v rozsahu 100 % plánovaných napojení podľa projektu
investície a pre prípad, že sa tak nestane, bude spoločnosti uhrádzať zmluvnú pokutu vo výške
250,00 Eur/za kalendárny rok za každé jedno nerealizované pripojenie na takúto sieť , a to až do
času do dosiahnutia pripojenosti na takúto sieť v rozsahu 100 % plánovaných pripojení. V
rovnakej lehote sa žiadateľ zaväzuje k odpredaju investície spoločnosti za zmluvne dohodnutú
kúpnu cenu.
Za : 9 proti : 0

zdržal sa: 0

4. Prejednanie a schválenie zmlúv na NB 432/1, 432/3
Starosta informoval predpokladanom ukončení zmlúv nájomníkmi, p Matej Špánik 432/1 končí
zmluva 30.9.2020, p Kušnírová 432/3 končí zmluva k 23.9.2020. Nakoľko nie su žiadne prekážky
ktoré by bránili, aby mohli byť zmluvy predĺžené, starosta navrhol prijať uznesener
Uznesenie č. /2020

Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
Schvaľuje
Predlženie zmlúv pre nájomníkov
p. Monika Kušnírová 432/3 - na 3 roky
p. Matej Špánik
432/1 - na 1 rok

Za :9 proti : 0

zdržal sa: 0

5 Rôzne
Starosta informoval :
1, O podaní žiadosti o stanovisko od spoločnosti Nafta na vrt č 14. Starosta potom prečítal žiadosť
a navrhol prijať uznesenie Poslanci so žiadosťou súhlasili, preto starosta navrhol prijať uznesenie
Uznesenie č. /2020
Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
Schvaľuje
Súhlasné stanovisko k plánovaným geologickým prácam, vykonávaných v rámci riešenia geologickej
úlohy ložiskového geologického prieskumu s upraveným návrhom vrtu Trakovice 14 v dobývacom
priestore Trakovice .
za návrh :9

proti: 0 zdržal sa:0

2, Kanalizácia Trakovice dostavba 4 a 5 etapa –starosta informoval o schválení podmienok na 2 kolo
verejného obstarávania. Pravdepodobne v pondelok bude 24.8.2020 bude posielané oznámenie
o schválení podmienok na VO.
3, Bola vyhlásená výzva na kanalizaciu vetva A 1-1 termin predkladania ponúk do 24.8.2020, na
vybudovanie váhy na ZD termin predkladania ponúk do 27.8.2020.
4, Bola podpísaná zmluva a odoslaná na kataster so surodencami Danihelovými. Jedná sa o zmluvu na
odkúpenie pozemkov na IBV Dolinky. Po zápise do katastra budeme jednať so SPF resp. sudna cestou
budeme žiadať o odkúpenie posledných pozemkov v uvedenej lokalite, ako majoritný majiteľ
pozemko.v
5, Starosta informoval, že bola podpísaná zmluva s Rymarenkom, ale p. Fajnor nesúhlasí so zápisom
geometrického plánu (GP). Uvedený GP bol vypracovaný spoločne aj pre p. Rymarenka aj pre
spoločnosť Konex. Na minulom zasadaní OZ sa neschválil odpredaj resp. zámena pozemkov pre Fy
Konex.Pán p.Fajnor ako konateľ spoločnosti nesúhlasí s delením parciel. Na zápis zmluvy s p.
Rymarenkom kataster požaduje aj kladné stanovisko p Fajnora. Nakoľko tento súhlas nechce dať,
budeme musieť dať vypracovať nový GP a zároveň schváliť nové uznesenie a spísať novú zmluvu s p.
Rymarenkom
6, Bola vypracovaná konsolidovaná výročná správa za r. 2019

6.

Diskusia

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

/2020

Obecné zastupiteľstvo v Trakoviciach
Schvaľuje
Uznesenae 04/2020
za návrh :9 proti: 0

zdržal sa:0

Overovatelia

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

ng. Ľudovít Tolarovič
starosta obce
Zapísal.: Soňa Janíková

V Trakoviciach 21.8.2020

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

