Zápisnica
z štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora
vo volebnom období 2018-2022 a tretieho v roku 2019 konaného dňa
20.6.2019

Program

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Otvorenie zasadania
Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o činnosti OcÚ a starostu obce
Informácia predsedov komisií o činnosti
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Informácia o plnení rozpočtu obce k 31.5.2019
Návrh na 2. Zmenu rozpočtu v roku 2019
Informácia o odpísaní pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch za roky 2014 až
2018 z dôvodu ukončeného konkurzného konania daňovníkov
Návrh VZN obce Trnavá Hora č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
Návrh Internej smernice č. 1/2019 o Registratúrnom poriadku Obecného úradu Trnavá
Hora
Návrh Internej smernice č. 2/2019 o Registratúrnom poriadku Materskej školy v Trnavej
Hore
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Trnavá Hora (horná časť obce) z parcely EKN
č. 133/2 (= CKN č. 760 )
Žiadosť o odkúpenie prípadne prenájom pozemku v k.ú. Jalná parcela CKN č. 204/1
(=EKN č. 430/1).
Rôzne
- informácia o doručení ospravedlnenia od Pozemkového spoločenstva-Lesného
urbariátu Kľačany a od RSDr. Dáši Trokšiarovej,
- výber daní a poplatkov, dlžníci obce, mimorozpočtové príjmy obce
- odpady po 4.mesiacoch,
- ukončenie činnosti prevádzkovej jednotky COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, SD
v hornej časti obce,
- informácia o zápise detí do MŠ a návrh na organizáciu šk. roka 2019/2020
Diskusia
Správa mandátovej komisie
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie zasadania
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal Mgr. Kravec Pavel, starosta obce.
2.Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Za Zapisovateľa bola určená p. Hudecová Zdena, overovatelia Vladimír Mašlár a Erika
Ivanová .
3.Schválenie programu
Pán starosta dal na schválenie program
Za hlasovalo:

8

Proti :

0

Zdržal sa : 0

Jeden poslanec , pán Pavol Ivan, sa ospravedlnil za meškanie (zatiaľ nehlasoval)

4.Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie
Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhovaní: Karol Mužík predseda
Peter Švihorík člen
Roman Ivan člen
Za hlasovalo:

8

Proti :

0

Zdržal sa : 0

5.Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení predložil Ing. Ihracký , kontrolór obce

KONTROLA PLNENIA UZNESENIA Z 2. ZASADNUTIA OZ z 29. 3. 2019
Uznesenia č. 1, 2 a 17 / 2 / 2019 prijaté na 2. Zasadnutí OZ v roku 2019,
konaného dňa 29. 3. 2019 súviseli s vedením zasadnutia OZ , týmito uzneseniami
neboli Obecnému úradu uložené žiadne úlohy.
1. Uznesenie č. 6 / 2 / 2019 z 29. 3. 2019 ,
ktorým OZ schválilo 1. zmenu rozpočtu obce v roku 2019 rozpočtovým opatrením č. 1 a č.
2
v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583 / 2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Uznesenie č. 6 / 2 / 2019 z 29. 3. 2019 -- SPLNENÉ
2. Uznesenie č. 12 / 2 / 2019 z 29. 3. 2019 ,
ktorým OZ schválilo odpredaj pozemkov v k.ú Jalná parcela CKN č. 197/15 TTP
o výmere
25 m2 a CKN č. 197/ 16 o výmere 25 m2 za kúpnu cenu 675 € pre pána
Tokolyho, ulica
A. Štefanku 1372/10 Žiar nad Hronom
Uznesenie č. 12 / 2 / 2019 z 29. 3. 2019 -- ešte nie je SPLNENÉ (zmluva)
3. Uznesenie č. 15 / 2 / 2019 z 29. 3. 2019,
ktorým OZ schválilo poskytnutie finančného príspevku vo výške 100 € na jedno
narodené dieťa. Finančný príspevok bude vyplatený v príslušnom kalendárnom roku.
Uznesenie č. 15 / 2 / 2019 z 29. 3. 2019 – vyplatí sa na Uvítanie detí do života

Ostatné uznesenia prijaté na 2. Zasadnutí OZ v roku 2019 boli informatívneho
charakteru a z takýchto uznesení pre Obecný úrad nevyplynuli žiadne úlohy.
Za hlasovalo:

8

Proti :

0

Zdržal sa : 0

6.Informácia o činnosti OcÚ a starostu obce
Správu o činnosti predniesla Ing. Kollárová Mária. K správe mala otázku Lenka Ihradská –
či sa už zrušili niektoré hrobové miesta (nezaplatené )
Pani Zuzana Ivanová - kto a akou formou zabezpečuje potravinové balíčky, kto robí zoznam
Na obe otázky odpovedal pán starosta, hrobové miesta sa nerušili, zatiaľ len tie , ku ktorým
bola na obecný úrad doručená žiadosť o zrušenie, neudržiavané , roky nenavštívené hrobové
miesta, ktoré nie sú zaplatené a je zjavne vidieť, že nie sú navštevované, priebežne sa rušia.
Potravinové balíčky distribuuje červený kríž, obec je nápomocná v rozvoze , rovnako aj
zoznam zostavuje červený kríž.
Pán Pavol Ivan – sú žiadosti na opatrovateľskú službu? Odpovedala pani Kollárová , , jedna
žiadosť bola len ústna , po komunikácii sa žiadatelia neozvali, písomnú žiadosť nepredložili,
a momentálne ani nemáme vhodnú pracovnú silu na vykonávanie opatrovateľskej činnosti,
nemáme vedomosť, či by bol zo strany pani Kubicovej záujem o vykonávanie
opatrovateľskej činnosti .
Pán starosta informoval aj o problematika okolo vybavovania DSS pre občana Ľ. Slašťana .
L.Ihradská – komu vydávame povolenie na prevádzku kurzových stávok – odpovedala Ing.
Kollárová
J. Gazdík – aké typy autobusových zastávok sa riešia – odpoveď Ing. Dobrovodská, starosta
obce, 10 ks presklené autobusové zastávky .
Pán starosta predniesol správu o činnosti, stretnutia , podal informáciu o množstve
vysadených stromov ,okrem iného informoval o prácach na premostení v Kľačianskej doline
Informoval o zmenách a doplnení územného plánu , navrhol termín stretnutia k územnému
plánu, podal informácie o kosení, vyčistení vodojemu v Trnavej Hore , chemické čistenie –
cenové ponuky , výsledok súdu s pani Šebeňovou v Banskej Bystrici,.
Z . Ivanová - ako sú kontajneri na šatstvo – zmenil sa šofér, problém by mal byť vyriešený,
Uznesenie č. 4/3/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore berie na vedomie
informáciu o činnosti obecného úradu a starostu obce.
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

7. Informácia predsedov komisií o činnosti
Stavebná komisia - J. Gazdík 1 stretnutie
Finančná komisia - P. Ivan - 1 stretnutie
Ostatné komisie stretnutie nemali
Z.Dobrovodská podala informáciu o výške dotácii a rozpočte na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice.
Uznesenie č. 5/3/2019 - obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore berie na vedomie
informácie predsedov komisií o činnosti .
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

8.Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
KONTROLA :
1. Vedenia účtovníctva a pokladničných operácii a všetkých účtovných dokladov
2. Výpočtu daní a poplatkov podľa VZN, platby I. polrok
3. Poskytnutia finančných prostriedkov iným subjektom
4. Prevádzky traktora, služobného auta, prídavných zariadení, PHM
5. Čerpania cestovných nákladov
6. Plnenia uznesení a rozpočtu
7. Použitia účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých z fondov a dotácii
8. Všeobecne záväzných právnych predpisov ( interných predpisov a smerníc )
9. Spotreby el. energii, plynu, vody
10. Koncoročnej inventarizácie
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 bol prijatý bez pripomienok
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

9.Informácia o plnení rozpočtu obce k 31.5.2019
Informáciu o plnení rozpočtu obce k 31.5.2019 predložila Ing. Dobrovodská. Predložila návrh
druhej zmeny rozpočtu .
R.Ivan - - nie je málo 15 000,- v rozpočte na strechu na KD v Trnavej Hore ??
Starosta odpovedá – dáme urobiť cenovú ponuku firmám, ktoré sa zaoberajú likvidáciou
nebezpečných odpadov - stará strešná krytina na KD.
P.Ivan – treba nechať potrebnú rezervu v rezervnom fonde,
Uznesenie č. 7/3/2019 – obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu
obce k 31.5.2019
10. Návrh na 2. Zmenu rozpočtu v roku 2019
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore schvaľuje A. 2. Zmenu rozpočtu obce v roku 2019
rozpočtovým opatrením č. 3. č. 4 v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z .o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.
B. 2. Zmena rozpočtu obce v roku 2019 rozpočtovým opatrením č. 5 v súlade s ustanovením §
14 zákona č. 583/2004 Z.z .o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Za hlasovalo:

7

Proti :

0

Zdržal sa : 2

11. Informácia o odpísaní pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch za roky 2014
až 2018 z dôvodu ukončeného konkurzného konania daňovníkov

Uznesenie 9/3/2019 Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore berie na vedomie odpis
pohľadávok vedených v evidencii a účtovníctve obce z dôvodu ich zániku v ukončenom
konkurznom konaní v sume 1 054,8 €.
12. Návrh VZN obce Trnavá Hora č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Znenie VZN predniesla Ing. Dobrovodská .
Vysvetlila čo sú finančné pásma, čo ich tvorí, ich výšku .
Rovnako odpovedala aj na otázky – P. Ivan – čo sa ráta do réžií
Z. Ivanová – majú úľavu dôchodcovia
Pani riaditeľka MŠ doručila na Obecný úrad žiadosť o zmenu § 3 odst. l za pobyt dieťaťa
v materskej škole zjednotiť platbu pre všetky deti na sumu 15,- € Zároveň sa ospravedlnila
,že nemôže byť prítomná na OZ z dôvodu dovolenky .
Z. Ivanová – súhlasím s návrhom VZN , skôr navrhujem zvýšiť poplatky za MŠ.
Po hlasovaní za rôzne návrhy sa nakoniec prijalo zvýšenie poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ
obyvateľa obce 15,- € , mimo obce 20,- €

Uznesenie č. 10/3/2019 Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Trnavá Hora č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach.
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

13. Návrh Internej smernice č. 1/2019 o Registratúrnom poriadku Obecného úradu
Trnavá Hora
Návrh predložila Ing. Kollárová Mária
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore berie na vedomie internú smernicu č. 1/2019 o Registratúrnom
poriadku Obecného úradu Trnavá Hora .

14. Návrh Internej smernice č. 2/2019 o Registratúrnom poriadku Materskej školy v
Trnavej Hore
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore
berie na vedomie internú smernicu č. 2/2019
o Registratúrnom poriadku Materskej školy Trnavá Hora .

15. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Trnavá Hora (horná časť obce) z parcely
EKN č. 133/2 (= CKN č. 760 )
Žiadosť o odkúpenie pozemku predložil pán Žbirka Peter a Milan Urgela . Za stavebnú
komisiu – pán J. Gazdík – stavebná komisia nemá výhrady k odpredaju pozemku EKN č.
133/2 .
Uznesenie č. 13/3/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore schvaľuje zámer odpredaja
časti pozemku v k.ú. Trnavá Hora z parcely EKN č. 133/2 formou verejnej obchodnej súťaže.
Uznesenie platné do 31.12.2019

Za hlasovalo:

8

Proti :

1

Zdržal sa : 0

16. Žiadosť o odkúpenie prípadne prenájom pozemku v k.ú. Jalná parcela CKN č. 204/1
(=EKN č. 430/1).
Žiadosť o odkúpenie pozemku predložil pán Tibor Henžel.

Za stavebnú komisiu – J. Gazdík – stavebná komisia súhlasí s odpredajom .
Uznesenie č. 14/3/2019 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja časti pozemku v k.ú Jalná
z parcely EKN č. 430/1 formou verejnej obchodnej súťaže. Uznesenie platné do 31.12.2019.
Za hlasovalo:

6

Proti :

1

Zdržal sa : 2

17. Rôzne
- ospravedlnenie pani RSDr. Dáši Trokšiarovej – nariadené súdom aj za Pozemkové
spoločenstvo urbariátu v Kľačanoch .
- výber daní a poplatkov oboznámenie s nedoplatkami , výškou , menný zoznam neplatičov –
oboznámila Hudecová
Rovnako všetkých oboznámila aj s príjmom obce od začiatku roka 2019 na rôznych
poplatkoch .
- o miere separácie, odpady – pokles vysypaných smetných nádob – informácia starosta obce.
- COOP Jednota v hornej časti obce – ukončenie prevádzky
Zápis detí do MŠ – informáciu predniesla Ing. Kollárová , vypracovala pani riaditeľka MŠ
- prvá trieda deti 2-4 ročné 18 detí
-druhá trieda deti 4-6 ročné 25 detí
Uznesenie č. 15/3/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore berie na vedomie informácie
– o doručení ospravedlnenia od Pozemkového – Lesného urbariátu Kľačany a od RSDr. Dáši
Trokšiarovej
- o výbere daní a poplatkov, o dlžníkoch obce, o mimorozpočtových príjmoch obce
- o odpadoch po 4. Mesiacoch
- o ukončení činnosti prevádzkovej jednotky COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, SD v hornej
časti obce
- o zápise detí do MŠ a návrh na organizáciu šk. roka 219/2020
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

18. Diskusia
Z.Ivanová – kde voziť pokosenú trávu ?? starosta obce – na ihrisko Hrable
Z. Ivanová – téma kanalizácie , pre obce , dotácie, relácia v rozhlase , aké máme informácie
?? - starosta – informoval som sa ale zatiaľ mám vedomosť, že môžeme predložiť len jednu
žiadosť – vodovod, kanalizácia ...... všetky dostupné informácie budeme preverovať.
Ing. Kollárová – má niekto otázky k CVČ???
Nakoľko už neboli žiadne otázky ani pripomienky pán starosta ukončil diskusiu .

19. Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie predniesol predseda Karol Mužík .
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore
Schvaľuje správu mandátovej komisie .
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

20.Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla L. Ihradská .
Za hlasovalo:

9

Proti :

0

Zdržal sa : 0

21. Záver
Všetkým prítomných poďakoval za účasť a aktívnu diskusiu starosta obce Mgr. Pavel Kravec.
V Trnavej Hore 21.6.2019
Zapísala : Hudecová Zdena
Overili: Vladimír Mašlár
Erika Ivanová

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

