Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora
vo volebnom období 2018 - 2022
konaného dňa 29. 3. 2019

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Informácia o činnosti OcÚ a starostu obce
7. Informácia predsedov komisií o činnosti
8. Návrh na 1. Zmenu rozpočtu v roku 2019
9. Schválenie záverečného účtu za rok 2018, stanovisko HK k ZÚ
10. Rada seniorov – doplnenie štatútu
11. Rada ZŠ – nominácia členov
12. Odpadové hospodárstvo, výsledky za rok 2019, uzavretie kompostoviska
13. Návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Jalná parcely CKN č. 197/15 a CKN č. 197/16
14. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Trnavá Hora (horná časť obce) parcela CKN č. 760 (=EKN č.
133/2)

15. Dobrovoľný hasičský zbor obce – zmeny, návrhy, informácie
16. Návrh na určenie výšky príspevku pri narodení dieťaťa
17. Rôzne - štatistika - dotácie, revízie, detské ihriská, odchyt psov, depozit psov
18. Diskusia
19. Správa mandátovej komisie
20. Návrh na uznesenie
21. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadanie otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce. Skonštatoval, že sú všetci poslanci
prítomní, OZ je uznášaniaschopné .
Za hlasovalo: 9
Proti :
0
Zdržal sa : 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľa bola určená pani Zdena Hudecová , za overovateľov bol určený pán Vladimír Mašlár
a pani Zuzana Ivanová .
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

Proti :

0

Zdržal sa : 0

3. Schválenie programu
Za hlasovalo:

9

4. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
Za členov návrhovej a mandátovej komisie boli určení : Pavol Ivan – predseda
Jaroslav Gazdík – člen
Peter Švihorík - člen
Za hlasovalo: 9
Proti :
0
Zdržal sa : 0

5. Kontrola plnenia uznesení
KONTROLA PLNENIA UZNESENIA Z 1. ZASADNUTIA OZ z 8. 2. 2019
Uznesenia č.1, 2, a 17 / 1 / 2019 prijaté na 1. Zasadnutí OZ v roku 2019, konaného dňa
8. 2. 2019 súviseli s vedením zasadnutia OZ , týmito uzneseniami neboli Obecnému úradu
uložené žiadne úlohy.
1. Uznesenie č. 7 / 1 / 2019 z 8. 2. 2019 ,
ktorým OZ ukladá OcÚ vypracovať návrh riešenia odvozu bioodpadu a potravinového odpadu
z obce.
Uznesenie č. 7 / 1 / 2019 z 8. 2. 2019 - ešte nie je splnené
2. Uznesenie č. 14 / 1 / 2019 z 8. 2. 2019 ,
ktorým OZ schválilo príspevok 200,- € opatrovateľskej službe MARGARÉTKA, Bratská 9, Banská
Štiavnica, na prevádzku poskytovateľa sociálnych služieb
Uznesenie č. 14 / 1 / 2019 z 8. 2. 2018 - SPLNENÉ

Ostatné uznesenia prijaté na 1. Zasadnutí OZ v roku 2019 boli informatívneho charakteru
a z takýchto uznesení pre Obecný úrad nevyplynuli žiadne úlohy.
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

6. Informácia o činnosti OcÚ a starostu obce
Správu o činnosti OCÚ predniesla Ing. Kollárová .

Obecný úrad vybavuje bežnú korešpondenciu priebežne podľa došlých podaní.

-

Na úseku účtovníctva - priebežne sa účtujú príjmové a výdavkové operácie, vedie sa mzdová a personálna agenda,
vyberajú sa miestne dane a poplatky - daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad, vyberajú sa

nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch, zaslané boli upomienky na nedoplatky poplatku za vodu za II. polrok
2018, vypracovaný bol mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov, priebežne sa
vyberá nájomné za hrobové miesta a uzatvárajú sa nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, vypracované boli
výzvy na podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností, vypracovaná bola I. zmena rozpočtu obce na rok 2019,
vypracovaný bol záverečný účet za rok 2018, vykonaný bol audit účtovnej závierky za rok 2018,
-

Podľa došlých podaní sa plnia úlohy na úseku stavebného poriadku, na úseku miestnych komunikácií, ochrany
životného prostredia – úsek ochrany prírody a krajiny (výrub stromov), úsek ochrany ovzdušia (MZZO), úsek štátnej
vodnej správy, na úseku evidencie obyvateľov, školstva a školských zariadení, sociálnych služieb, osvedčovania
podpisov a kópií dokumentov, na úseku AČ, na úseku CO, PO, na úseku správy obecného vodovodu, na úseku
obecných záležitostí a iné, priebežne sú vybavené žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla,

-

Spracované boli ročné štatistické výkazy na rôznych úsekoch činností – ročný výkaz o sociálnych službách MPSVR SR č.
10-01 a č. 11-01, mesačné hlásenie o sťahovaní obyvateľov, ročný výkaz o komunálnych odpadoch, hlásenie
o komunálnych odpadoch a nakladaní s ním (na OÚ), zverejnená bola miera vytriedenia komunálnych odpadov za rok
2018

-

Za úsek školstva
– mesačne sa evidujú údaje k vyúčtovaniu dotácie na stravu pre deti v HN navštevujúce ZŠ a deti MŠ (+predškoláci),
– zabezpečujeme poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ za deti našej obce navštevujúce záujmové
vzdelávanie detí mimo obce (CVČ v ZH ),
– vypracované bolo vyúčtovanie príspevkov na lyžiarsky kurz

-

Na úseku CO – každý druhý piatok v mesiaci zabezpečujeme preskúšanie sirén CO
- vypracovaný bol menný zoznam brancov ročník narodenia 2001

-

Na úseku AČ
- 1 UoZ vykonáva menšie obecné služby podľa § 10 – odpracováva si dávku v hmotnej núdzi
- 4 UoZ vykonávajú menšie obecné služby podľa § 12 na základe dohody s obcou ( Pavol Kliment,
Jaromír Sklenka, Peter Slašťan, Zuzana Suchá, od 1.4. príde Oľga Šnajdárová)
- od 1.11.2018 do 31.7.2019, t.j. na 9 mesiacov máme v rámci projektu Praxou k zamestnaniu
zamestnaného 1 UoZ (Klányi Jakub)

-

Vypracovaná bola žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu strechy KD Trnavá Hora h.č.
Vypracovaná bola žiadosť o poskytnutie dotácie na detské ihrisko MŠ
Vypracovaná bola žiadosť o poskytnutie dotácie na Rozšírenie kamerového systému v obci TH
Vypracovaná bola žiadosť o poskytnutie grantu v rámci projektu Podpora lokálnych komunít (COOP JEDNOTA)
Vypracovaná bola žiadosť o zmenu PD na Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a úprava rozpočtu na rekonštrukciu PZ
z dôvodu zmeny vykurovania

-

Okresná prokuratúra ZH vykonala previerku stavu zákonnosti v rozhodovaní o žiadostiach o poskytnutie informácií
podľa zákona č. 201/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2018

-

Uskutočnilo sa miestne šetrenie k dopravnému značeniu na križovatke pri zubárke

-

Reklamovali sme verejné osvetlenie

-

Vypracovaná bola monitorovacia správa o celkovej spotrebe palív a energiách

-

Vypracované boli štandardy kvality za oblasť pitná voda za rok 2018

-

plníme úlohy pri zabezpečení I. a II. kola volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu

-

plníme úlohy pri poskytovaní údajov podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

-

zabezpečujeme úlohy elektronických informačných systémov RA, CISMA, REGOB, CO,

-

pri príležitosti okrúhlych životných jubileí sa uskutočnila návšteva starších občanov – jubilantov ( Ján Filas, 75 r., Mária
Kubovská 80 r.,

-

plnili sme úlohy z predchádzajúceho zasadania OZ a pripravovalo sa dnešné zasadanie OZ,
Zabezpečujeme dopĺňanie informácií na webovej stránke obce a zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v súlade so
zákonom č. 546/2010 Z.z.
Zabezpečujeme ostatnú bežnú agendu a činnosti

-

Zoznam vykonaných prác predkladá starosta obce

Z činnosti starostu obce: rokovania – kamerový systém
Otázka P. Ivan – o ktoré časti obce ja jedná v tomto kole? Starosta odpovedá , ide o zakáblovanie
bezdrôtových častí, nakoľko je tam poruchovosť, časté výpadky prenosu. Ide aj o nové časti v Jalnej
smerom na bývalé kompostovisko a zberný dvor.
Z. Ivanová - kde sa nachádza projekt novej hasične ?? pán starosta – celá zložka je na ministersve
a čaká sa na schválenie zmeny projektu, potom pôjde na stavebný úrad. Je to zdĺhavý proces
a musíme byť trpezliví .
P.Ivan – ako pokračuje reklamácia VO? Závada bola odstránená – výmena svorkovnici opravené vo
vlastnej réžii, nestmievanie 15 svetelných bodov, písomná reklamácia, čakáme na odpoveď.
Pripomienka P.Ivan – posledné svetlo v časti obce Pitelová , ráno svieti. Reagovala hneď prítomná
starostka obce Pitelová – už vyriešené .
L.Ihradská – je záujem o opatrovateľskú službu??? Zatiaľ nie je odpovedala p. Kollárová
L.Ihradská má informácie, že pani Javorská a Rudolf Ivan s manželkou uvažujú o možnosti využitia
opatrovateľskej služby – zatiaľ nik nepredložil svoju požiadavku , obecný úrad nedisponuje s touto
informáciou .
V prípade potreby by sme obnovili pracovnú zmluvu s pani Kubicovou .
Ďalej pokračoval pán starosta, svoje aktivity priebežne zverejňuje a informácie emailom posiela aj
všetkým poslancom. Z dôležitejších rokovania hasičňa, zmena územného plánu, platba kartou,
zmluva na odchyt psov, zmluva na zber šatstva, preplnenie kontajnerov, odvoz elektroodpadu ,
rokovanie s tech.službami ohľadom odvozu bioodpadu a potravinového odpadu ,vyčistenie zberného
miesta zeleného odpadu na Jalnej .
Ihrisko Hrable nebude dostupné pre obyvateľov obce na skladovanie zeleného odpadu a haluziny.
Hľadáme riešenie možnosti štiepkovania.
Kontrola detských ihrísk – jediné ihrisko bez výhrad je multifunkčné .
Najmenej závad na Ihrisku v MŠ – pripomienka na jednu preliezku – nedostatok odstránime vo
vlastnej réžii .
V aktivačnej činnosti máme každý deň len dvoch pracovníkov okrem stredy, kedy sú štyria, čo je
veľmi málo, prác je veľa.
Boli vypílené dva stromy pri vchode do cintorína .Drevo je v KD v hornej časti obce.
Pri vstupe na OCÚ vypílený strom – príprava na bezbarierový vstup .
Porucha vody v hornej črasti obce- dlhšie hľadanie závady- už odstránená .
Čistenie obce od posypu, trochu sklamanie horná časť obce nebola vyčistená podľa predstáv.
Vzájomná dohoda s OSC o kosení Ladna.
Asfaltovanie okolo základnej školy, bude problém okná v spodnej časti budovy- bude sa vypilovať
asfalt .
Vypilovanie náletových drevín, obnovenie chodníka do hornej časti obce , pod krížom v hornej časti
obce, okolo zdravotného strediska .... nedá sa to robiť s aktivačnými pracovníkmi , máme brigádnika
na dohodu o vykonaní práce, venuje sa týmto aktivitám .
Obnovenie DS v Kľačanoch , výmena okien, penetrovanie , dlažba, maľovanie .
Na ihrisku hrable bola vybudovaná plocha na kontajneri , oprava príjazdovej cesty na ihrisko .
Z. Ivanová – kde sa robil altánok ??? ihrisko pri DS a ihrisko hrable .
Rokovanie s TS – zapožičané pneumatiky , zakrývajú skládku v Opatovciach .
Z .Ivanová – vyrezávanie nápisu pri DS, kde, aký nápis – pán starosta , pri vstupe do cintorína bude
nápis : „Láska je večná „ .
Z. Ivanová – súd prejendávanie p. Trokšiarová D. aký je výsledok – p. starosta – bude zmier .

Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

7. Informácia predsedov komisií o činnosti
Z. Ivanová stretnutie komisie pre verejný záujem majetkové priznanie a stavebná komisia, odpredaj
pozemkov v Jalnej .
Finančná komisia – P. Ivan – jedno stretnutie .
Ostatné komisie nemali žiadne stretnutie .
Za hlasovalo: 9
Proti :
0
Zdržal sa : 0
8 .Návrh na 1. Zmenu rozpočtu v roku 2019
Návrh na 1. Zmenu rozpočtu predniesla Ing. Dobrovodská . V prehľadnej tabuľke vysvetlila všetky
jednotlivé položky.
Uznesenie č. 6/2/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 1. Zmenu rozpočtu obce v roku
2019rozpočtovým opatrením č. 1 a č. 2 v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 58/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Za hlasovalo: 9
Proti :
0
Zdržal sa : 0
9. Schválenie záverečného účtu za rok 2018, stanovisko HK k ZÚ
Schválenie záverečného účtu predniesla Ing. Dobrovodská, spolu so správou nezávislého auditora.
Odborné stanovisko k záverečnému účtu predniesol Ing. Ihracký.
Za hlasovalo: 9
Proti :
0
Zdržal sa : 0
10. Rada seniorov – doplnenie štatútu
Chýba inštitút – volebné obdobie , doplnený bod 13 .
Uznesenie č. 9/2/2019 schvaľuje Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňa „Štatút Rady seniorov“ : Článok 3.
„Zloženie Rady“ , bod 13. „Členstvo v Rade zaniká „ o nový bod f skončením volebného obdobia
starostu obce.
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

11. Rada ZŠ – nominácia členov
Uznesenie č. 10/2/2019 Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore
A. deleguje do Rady školy pri Základnej škole Trnavá Hora pani Miriam Červienkovú, Ing. Martina
Slašťana a Ing. Zuzanu Dobrovodskú.
B. berie na vedomie - informáciu o výsledku volieb, zložení a nominácií zástupcov obce v Rade školy
Základnej školy v Trnavej Hore.
Za hlasovalo: 9
Proti :
0
Zdržal sa : 0
12.Odpadové hospodárstvo, výsledky za rok 2019, uzavretie kompostoviska
Informácie na úseku odpadového hospodárska predniesol starosta obce Mgr. P. Kravec.
13.Návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Jalná parcely CKN č. 197/15 a CKN č. 197/16

Za komisiu oboznámila prítomných p. Z.Ivanová – komisia súhlasí s odpredajom pozemku p. Tököly
splnil podmienky odpredaja .
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore schvaľuje odpredaj pozemkov v k.ú. Jalná parcela CKN č.
197/15 – trvalé trávne porasty o výmere 25 m2 a CKN č. 197/16 – TTP o výmere 25 m 2 za kúpnu
cenu 675,- € pre pána Petra Tökölyho, bytom A. Štefanku 1372/10 Žiar nad Hronom . Nadobúdateľ
nehnuteľnosti uhradí v celosti trovy vyhotovenia zmluvy, správne poplatky návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností, znaleckého posudku. Odpredaj sa realizuje formou verejnej obchodnej
súťaže. Uznesenie je platné do 31.12.2019
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

14.Žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Trnavá Hora (horná časť obce) parcela CKN č. 760 (=EKN č.
133/2)
K uvedenému pozemku sa komisia nevyjadruje, nemala stretnutie, po dohode a stretnutí na mieste
predložia stanovisko .
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

15. Dobrovoľný hasičský zbor obce – zmeny, návrhy, informácie
Zmenu za DHZ predložila na Obecný úrad Ing. Evka Bernáthová , predniesla Ing. Kollárová.
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore schvaľuje vyradenie uvedených osôb z DHZO Trnavá Hora .
Za hlasovalo: 9
Proti :
0
Zdržal sa : 0
16.Návrh na určenie výšky príspevku pri narodení dieťaťa
Pani Z. Ivanová navrhuje pri narodení dieťaťa vyplatiť 100 ,- € na jedno narodené dieťa rodičom
dieťaťa .
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

17.Rôzne - štatistika - dotácie, revízie, detské ihriská, odchyt psov, depozit psov
Štatistické prehľady dotácie, tabuľky, revízie, odchyt psov, povinnosti obce na úseku veterinárnej
starostlivosti o zvieratá – psy, mačky ,povinnosti pri správe ihrísk predniesol starosta obce,
Príjmy z vlastnej činnosti a zostatok nedoplatkov za minulé roky predniesla Z. Hudecová
Za hlasovalo: 9
Proti :
0
Zdržal sa : 0
18.Diskusia
Pani Veselá poďakovala za vynovenie domu smútku v Kľačanoch , za všetky práce , a aktivity
venované časti obce Kľačany.
Pripomenula hrob vojaka , ktorého neter by uvítala, keby sa viac pozornosti venovalo tomuto hrobu.
Starosta poďakoval za uznanie, sľúbil väčšiu pozornosť hrobu padlého vojaka – Ján NUŇUK .
Mgr. Mašlár – osadenie lampy VO nad družstvom v hornej časti obce, smerom na Kľačany.
J.Gazdík - smerom na Močiar značka zákaz vjazdu?? Kto osadil??
Ing. Kollárová – informácia o konaní volieb prezidenta SR II. kolo 30.3.2019,

voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019
Za hlasovalo: 9
Proti :

0

Zdržal sa : 0

19.Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie predniesol p. Pavol Ivan
Za hlasovalo: 9
Proti :
0

Zdržal sa : 0

20. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol Pavol Ivan .
Za hlasovalo: 9
Proti :

Zdržal sa : 0

0

21. Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť, za prípravu zasadnutia, aj za pripravené
občerstvenie.

V Trnavej Hore, 1.4.2019

Zapísala : Zdena Hudecová ......................
Overili : Zuzana Ivanová ......................
Vladimír Mašlár .......................

