Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnavá Hora
vo volebnom období 2018-2022 a štvrtého v roku 2019 konaného dňa 28.8.2019
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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
Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019
Návrh na 3. zmenu rozpočtu v roku 2019
Návrh VZN obce Trnavá Hora č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 38/98
Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Kľačany časť z parcely EKN č. 498 (=CKN č. 330/1)
a časť z parcely EKN č. 539/2 (=CKN č. 330/1)
Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Kľačany časť z parcely EKN č. 498 (=CKN č. 330/1)
a časť z parcely EKN č. 539/2 (=CKN č. 330/1)
Žiadosť Slovenského červeného kríža, územný spolok Žiar nad Hronom o poskytnutie
príspevku na dopravu pre zabezpečenie sociálnej služby - prepravnej služby
Žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 37/7
v prospech obce. Pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky.
Návrh spoločnosti HELPnet na vypracovanie ponuky pre realizáciu projektu s názvom „
Wifi pre Teba “
Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Jalná parcela CKN č. 204/1 (=EKN č. 430/1).
Rôzne
- výber daní a poplatkov, dlžníci obce,
Diskusia
Správa mandátovej komisie
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie zasadania
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce Trnavá Hora , Mgr. Pavel Kravec.
Ospravedlnil pani Zuzanu Ivanovú , ktorá bola na dovolenke a Erika Ivanová, ktorá prišla s malým
oneskorením.
2.Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená p. Hudecová Zdena, za overovateľov Pavol Ivan a Karol Mužík .
3. Schválenie programu

Starosta obce dal hlasovať za predložený program.
Za hlasovalo: 8
Proti : 0

Zdržalo sa: 0

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie .
Do návrhovej a mandátovej komisii boli navrhnutí:
Lenka Ihradská, Roman Ivan a Erika Ivanová
Za hlasovalo: 8

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

5. Kontrola plnenie uznesení.
- predniesol Ing. Ihracký Pavel : OBEC TRNAVÁ HORA
Materiál na rokovanie OZ TRNAVÁ HORA na 28. 8. 2019
Názov : Kontrola plnenia uznesenia z 3. Zasadnutia OZ z 20. 6. 2019
Predkladá :
Pavel IHRACKÝ, hlavný kontrolór obce
Návrh uznesenia : OZ v Trnavej Hore berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení z
3. Zasadnutia OZ z 20. 6. 2019.
KONTROLA PLNENIA UZNESENIA Z 3. ZASADNUTIA OZ z 28. 8. 2019
Uznesenia č.1, 2, a 16 / 3 / 2019 prijaté na 3. Zasadnutí OZ v roku 2019, konaného dňa
20. 6. 2019 súviseli s vedením zasadnutia OZ , týmito uzneseniami neboli Obecnému úradu
uložené žiadne úlohy.
1. Uznesenie č. 8 / 3 / 2019 z 20.6 . 2019 ,
ktorým OZ schvaľuje A. 2.zmenu rozpočtu v roku 2019 rozpočtovým opatrením č. 3 a č. 4
a
B. 2.zmenu rozpočtu 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 zkonov
v z.n.p. V súlade s 2. Zmenou rozočtu rozpočtovým opatrením č. 5 sa schvaľuje čerpanie
z Rezervného fondu obce, tak ako je to uvedené v Uznesení č. 8/3/2019
Uznesenie č. 8 / 1 / 2019 z 8. 2. 2019 – PLNÍ SA
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
Za hlasovalo: 8

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

8. Správa o činnosti OcÚ a starostu obce
Správu o činnosti predniesla Ing. Kollárová .
K správe mal otázku pán Pavol Ivan – ako sa vyriešila križovatka pri pani Čaklošovej – vypílenie
kríkov, neprehľadný vjazd do križovatky - odpovedal pán starosta- majiteľka čiastočne zostrihala
prerastený plot, je to ale nedostačujúce, ak nedôjde k náprave plot dá ostrihať pracovníkov na VP.
Správu o prácach predniesol starosta obce, poukázal najmä na brigádnickú prácu dvoch chlapcov
študentov, najmä práce pri DS v Kľačanoch, plot v cintoríne Kľačany v spolupráci s aktivačnými
pracovníkmi , práce pri bývalom zdravotnom stredisku, upravený svah, príjazdová cesta ,upratovanie,
umývanie okien ....
- dokončenie mostíka v Kľačianskej doline , finišuje sa na prácach – zábradlie
-oprava parkoviska pri kostole
-asfaltovanie niektorých ulíc
- začali sa práce na rekonštrukcii hasične
-bezbariérový vstup na OCÚ
-altánok na hojdačkovom ihrisku, rieši sa sprístupnenie ihriska, zatvorené , nedostatky zistené

kontrolou – lanový mostík veľké oká, rieši sa reklamáciou
- mostík – prechod cez trať z dlhej ulice ku agátovej ulici
-pokosená celá obec už druhýkrát
-hľadá sa nový zdroj pitnej vody , reálny záchyt pitnej vody v areály bývalého družstva
- Štátne lesy ohlásili odpredaj budovy bývalej lesnej správy- zberný dvor , snažíme sa cenu znížiť ,
zatiaľ bez úspechu .
K správe o činnosti o starostu obce neboli žiadne otázky.
Za hlasovalo: 8

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

7. Informácia predsedov komisií o činnosti
Komisie športová, majetková nemali žiadne stretnutie
Komisia stavebná – 1 stretnutie bližšie informácie pri bode programu podá pán Gazdík
Finančná komisia - 1 stretnutie ohľadom strechy na KD v Trnavej Hore – informoval pán Pavol Ivan
Za hlasovalo: 8
Proti : 0
Zdržalo sa: 0
8. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019
Správu predniesol Ing. Ihracký . K správe neboli žiadne otázky .
Za hlasovalo: 8
Proti : 0

Zdržalo sa: 0

9. Návrh na 3. Zmenu rozpočtu 2019
Návrh predniesla Ing. Dobrovodská .
Otázky – Pavol Ivan – bojler na OCÚ, čo sa bude meniť, ako to bude prepojené ??
Odpovedal pán starosta, práce sú v réžii pána Búciho, je urobená cenová ponuka, tam je aj rozpis prác.
Uznesenie č. 7/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore berie na vedomie 3. Zmenu rozpočtu obce v roku 2019.
Za hlasovalo: 8
Proti : 0
Zdržalo sa: 0
10.Návrh VZN obce Trnavá Hora .č 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach .
Ing. Dobrovodská hneď na úvod vysvetlila, že nie je správne pomenovanie „ obedy zdarma „ nakoľko
sú aj keď v malej miere ,ale dotované, je zmena cenových pásiem , výška dotácie nepokryje celú
sumu, každému vzniká doplatok za obed .
Ing. Kollárová vysvetlila, aké znenie musí mať nové VZN ,aby bolo správne, v par. 6 nesprávne
uvedené dátumi ne z 20.6.2019 ale 28.8.2019, účinnosť nemôže byť od 1.9.219 ale od 1.10.2019.
Uznesenie č. 8/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore schvaľuje VZN obce Trnavá Hora č. 2/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Za hlasovalo: 8
Proti : 0
Zdržalo sa: 0
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 38/98 (Kohút, Kohútová)
Žiadosť odprezentovala Ing. Kollárová, vysvetlila , kde sa pozemok nachádza.
Za stavebnú komisiu – J. Gazdík - komisia odporúča odpredať
Uznesenie č. 9/4/2019 schvaľuje zámer odpredaja pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č.
38/98 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
odst. 8 zákona č. 138/1991 Zb . o majetku obcí v znení neskorších predpisov . Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je poloha pozemku, pozemok využívajú vlastníci susedných nehnuteľností ako
prístup kj svojim nehnuteľnostiam. Uznesenie je platné do 30.6.2020.

Za hlasovalo: 8

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Kľačany časť z parcely EKN č. 498 (=CKN č. 330/1)
a časť z parcely EKN č. 539/2 (ĆKN č. 330/1) (Kubíková Daniela )
Za stavebnú komisiu – J.Gazdík – komisia bola na mieste , posúdila opodstatnenosť žiadosti a súhlasí
s odpredajom pozemku . Osobný názor členov komisie, príjazd do domu bude aj napriek kúpe tohto
pozemku komplikovaný.
Uznesenie č. 10/4/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore schvaľuje zámer odpredaja časti
pozemku v k.ú. Kľačany z parcely EKN č. 498 (=CKN č. 330/1) a a časti pozemku z parcely EKN č.
539/2 (=CKN č. 330/1) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je poloha
pozemku , pozemok využívajú vlastníci susedných nehnuteľností a chcú na ňom vybudovať
príjazdovú cestu k rodinnému domu sup.č. 486. Uznesenie je platné do 30.6.2020.
Za hlasovalo: 8
Proti : 0
Zdržalo sa: 0
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Kľačany parcela CKN č. 390/1 a časť pozemku
z parcely EKN č. 362/1 (=CKN č. 389/1)
(Víťazková Stella , Koštenská Ivana )
Žiadosť odprezentovala Ing. Kollárová, navrhuje , aby sme im ponúkli na predaj úzku časť pozemku
pri živom plote
p. Gazdík – navrhuje osobnú obhliadku pozemku .
Uznesenie č. 11/4/2019 – Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore berie na vedomie žiadosť o odpredaj
pozemku v k.ú. Kľačany paracela CKN č. 390/1 a časti pozemku z parcely EKN č. 362/1 (=CKN č.
389/1).
Za hlasovalo: 8
Proti : 0
Zdržalo sa: 0
14. Žiadosť Slovenského červeného kríža , územný spolok Žiar nad Hronom o poskytnutie
príspevku na dopravu pre zabezpečenie sociálnej služby – prepravnej služby
Žiadosť prečítala Ing. Kollárová, , príspevok obce 0,30 € + príspevok klienta 0,30 €/km.
Pán starosta navrhuje súhlasiť, až po podpísaní dohody, kde sa bližšie špecifikujú podmienky .
Pán P. Ivan navrhuje len zobrať na vedomie .
Uznesenie č. 12/4/2019 Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore berie na vedomie návrh na
poskytnutie príspevku na dopravu pre zabezpečenie sociálnej služby –prepravnej služby pre
Slovenský červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom na základe uzavretej dohody o poskytovaní
sociálno prepravnej služby .
Za hlasovalo: 8
Proti : 0
Zdržalo sa: 0
15.Žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 37/7
v prospech obce. Pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky.
Žiadosť predložil pán Bílek. (chce sa len informovať, či obec nemá nejaký zámer s týmto pozemkom)
Uznesenie č. 13/4/2019 Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore neschvaľuje zámer odkúpenia
pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela CKN č. 37/7 do majetku Obce Trnavá Hora.
Za hlasovalo: 8
Proti : 0
Zdržalo sa: 0
16. Ponuka spoločnosti HELPnet na vypracovanie ponuky pre realizáciu projektu s názvom
„Wifi pre Teba“
Žiadosť spoločnosti predniesol starosta obce,
Kvalifikované otázky mal pán J. Gazdík.
Uznesenie č. 14/4/2019 Obecné zastupiteľsto v Trnavej Hore schvaľuje predloženie žiadosti

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu projektu „Wifi pre Teba“:
-realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“
-výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov projektu ,čo predstavuje 750,- Eur.
-kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014-2020
Za hlasovalo: 6
Proti : 1
Zdržalo sa: 1
17. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú Jalná parcela CKN č. 204/1 (=EKN č. 430/1).
Žiadateľ pán Henžel si dal zamerať do geometrického plánu viac ako mu bolo schválené. Zámer sa
nezhoduje s geometrickým plánom. Za stavebnú komisiu pán J. Gazdík navrhuje, zrušiť aj predtým
schválený odpredaj , ponúknuť mu len prenájom pozemku na čas prerábky domu, aby bolo umožnené
manipulovať so stavebným materiálom .
- starosta obce – je to naozaj úzky pás pozemku , ak ho oplotí už sa sem nedostane ani sanitka, .
Vyvolám stretnutie pána Henžela a pána Rapku na OCÚ, aby sa situácia okolo sporného pozemku
vysvetlila .
Uznesenie č. 15/4/2019 Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore neschvaľuje odpredaj pozemku v k.ú.
Jalná parcela CKN č. 204/1 – trvalý trávny porast o výmere 38 m2, ktorá vznikla odčlenením od
parcely EKN č. 430/1.
Za hlasovalo: 6
Proti : 0
Zdržalo sa: 2
18. Rôzne
- výber daní a poplatkov , dlžníci obce, informáciu podala p. Hudecová . Boli rozposlané upomienky
pre neplatičov, po neuhradení sa bude dlh vymáhať formou exekúcie.
Uznesenie č. 16/4/2019 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o výbere daní
a poplatkov, o dlžníkoch obce , o mimorozpočtových príjmoch obce.
Za hlasovalo: 8

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

19. Diskusia
- Ing. Schwarzová – či ľudia ešte kupujú žetóny – odpovedala p. Hudecová áno, Tí čo potrebujú stále
kupujú, majú možnosť dokupovať si žetóny podľa potreby .
-Ing. Schwarzová – obec urobila veľa pre deti, športovcov, hasičov, ..... kde sú seniori??? Chýba niečo
pre nich. Neuvažuje obec zriadiť niečo ako denný stacionár??? Ona sama by bola uvítala takú
možnosť, keď chodila do práce a mala chorú mamu. Myslí si ,že vhodný priestor by bola aj na bývalej
lesnej správe.
Starosta mal otázku, ako si to predstavuje, čo si predstavuje pod pojmom denný stacionár.
Starosta nemá vedomosť , že by bol záujem o takéto zariadenie v našej obci, možno by to stálo za to
urobiť prieskum záujmu v obci o takého zariadenie , nebráni sa tomu .
Pani Hanáková – zistiť záujem o masérku v obci, zriadiť jej priestor možno aj v bývalom zdravotnom
stredisku .
Pán starosta – vie ,že v obci je masérka , v súkromí, obec nemá náklady na vybudovanie priestoru , ale
v prípade záujmu sme ochotní poskytnúť priestory .
P . Slašťan – masérka chodieva aj do fabrík , možno by bolo dobré urobiť prieskum záujmu
TRNKA stretávanie dôchodcov bolo veľmi dobré ,
Odpovedal starosta – nemáme človeka, ktorý by sa venoval stredisku TRNKA , ak poslanci vyčlenia
prostriedky na odmenu takému človeku , budeme sa myšlienkou zaoberať.
Pán Slašťan mal dotaz na priestor , kde by sa mohli stretávať ako klub dôchodcov. Možno by bolo
dobré zvážiť kúrenie v KD Jalná , v rámci plynofikácie. Starosta uvažuje niečo vyriešiť, aspoň
gamatkou v kuchynke, problém vidí aj v tom ,že Trnavá Hora je rozsiahla obec a do KD z hornej časti
obce asi bude problém s dopravou.

Roman Ivan navrhuje, aby sa stretávali na Obecnom úrade v zasadačke, je aj vykurovaná, je v centre
obce, blízko autobusová zastávka.
Starosta – je to dobrý nápad ,ale asi nie z pohľadu dôchodcov, nemali by také podmienky ,aké
vyhovujú klubu na stetávanie ....
Pán Rudolf Trokšiar – buduje sa bezbariérový vstup všade, ale cesta na Ladno cca 200 m sa nevie
urobiť!
Odpovedal pán starosta – obec venuje čas , financie a sily aj na opravu tejto cesty, je to však boj
s poveternostnými vplyvmi , nakoľko po každom väčšom daždi je opäť cesta vymytá , cesta sa bude
znova opravovať, nemáme však kapacity na čistenie odrážok. Zvolám odborníkov na posúdenie
a nacenenie rekonštrukcie poškodeného úseku cesty na Ladno .
Pavol Ivan – je dohodnuté s cestármi vykášanie , dať urobiť cenovú ponuku cestárom .
Pani Miháliková - časť obce Jalná , splašky , riešiť upchatý jarok na Pohronskej ulici
Pán Rudolf – jarky pri pani Mališovej , ak príde prívalový dážď bude všetko vymyté
- starosta bude rokovať so zástupcami ŠL
Pán Slašťan – altánok na ihrisku hrable, čo sa bude s ním robiť??
Odpovedal pán starosta, skôr treba riešiť stromy , nakoľko je tam riziko aj do budúcna
Pavol Ivan – myslí si , že v obci je veľmi veľa stromov , ktoré vysadili neplánovane občania , stromy
zasahujú do miestnych komunikácií, do el. vedenia ....
Vaše podnety sú zaevidované , postupne sa im budem venovať, odpovedal starosta obce .
Ešte pripomienka Ladno je nadštandard , z ktorého obec nemá nič , len náklady .
Pani riaditeľka MŠ informovala prítomných o prevádzke MŠ, o počte detí , zmena upratovačky,
odchod pani Kobelárovej na dôchodok , najnovšie informácie sú na obecnej stránke.
- rieši sa možnosť asistentky , deti majú menej návykov z domu, vyžadujú si väčšiu starostlivosť
- rekonštrukcia práčovne
Pán riaditeľ ZŠ - info o počte žiakov – 133 , menej učiteľov o dvoch,
- zborovňa po rekonštrukcii
- parkovisko pri ZŠ
- uvažujú o oplotení areálu , aspoň čiastočnom
- informoval o projekte ERAZMUS, ZŠ je od 1.9.2019 partnerom Katovickej školy .
Pavol Ivan – otázka na spotrebu plynu a el. energií , problém s dohrevom vody v MŠ, čo garantoval
pán Búci pri montáži plyn. Kotlov?? , prehľadnú tabuľku o spotrebe zašle pani Dobrovodská
Riaditeľka MŠ si myslí, že ohrev vody nestačí , keď je nápor na spotrebu , v zimnom období sa musí
pec často resetovať, aby kúrenie fungovalo
P. Ivan – myslí si ,že pán Búci garantoval úplne iný výsledok plynofikácie MŠ
Odpovedal pán starosta – zabezpečím stretnutie s p. Búcim, kde si vysvetlíme všetky otázky
a pripomienky
Pán Slašťan – myslí si , že diskusia na obecnej stránke, nie je v poriadku keď slúži na vzájomné
osočovanie
- pán starosta , nemám s tým žiadny problém , je vec ľudí, akou formou sa vyjadria
Na konci diskusie pán starosta poďakoval všetkým za podnetné pripomienky .
20. Správa mandátovej komisie
Správu prečítala Lenka Ihradská.
21. Návrh na uznesenie
Uznesenie č.17/4/2019 Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore schvaľuje správu mandátovej komisie.
Za hlasovalo: 8

Proti : 0

Zdržalo sa: 0

22. Záver
Pán starosta poďakoval všetkým prítomných za účasť, za podnetné diskusné príspevky.

V Trnavej Hore, 5.9.2019
Zapísala : Hudecová Zdena

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

Overili: Pavol Ivan ..........................................
Karol Mužík .......................................

