Zápisnica z 3. zasadnutia OZ Trnkov konaného dňa 29.05.2015
Začiatok o 17:50

1.Otvorenie zasadnutia 3. OZ
Program rokovania otvoril starosta obce Trnkov, keď privítal všetkých zúčastnených na
zasadnutí OZ a ospravedlnil omeškanie začiatku predmetného OZ z dôvodu, že v čase
plánovaného zahájenia OZ o 17,00 hod. nebolo OZ uznášaniaschopné.
2. Určenie zapisovateľky, schválenie návrhu overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená Renáta Lysinová, za overovateľov zápisnice navrhol starosta
obce p. Mgr. Vieru Leškovú, Emila Onofreja.
uznesenie č. 34/2015 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 3 poslanci (za – Lešková, Onofrej J. ml., Onofrej E.,
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
3. Schválenie návrhu programu 3. OZ
Program rokovania obdržali v zákonnej lehote s podkladovými materiálmi všetci poslanci OZ.
Nikto z prítomných nemal návrh na zmenu programu zasadnutia OZ a preto starosta obce
nechal hlasovať o prijatí programu zasadnutia podľa programu rokovania OZ uvedenom na
pozvánke.
uznesenie č. 35/2015 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 3 poslanci (za – Lešková, Onofrej J. ml., Onofrej E.,
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
4.Kontrola plnení uznesení OZ zo dňa 13.2.2015 a informácia o činnosti OcÚ od
ostatného zasadnutia OZ
O 18:20 hod. – došiel poslanec Marek Marinčák
O 18:25 hod. – došla poslankyňa Eva Onofrejová
Uznesenia OZ sú splnené resp. sú plnené priebežne v súlade s termínmi plnenia. Boli splnené
uznesenia týkajúce sa vratiek platieb z úrovne PPA a vratiek DPH z úrovne PPA. Ostáva
vratka DPH z akcie „Chodník“. Obec Trnkov nemá ku dnešnému dňu žiadne pohľadávky,
tzn. má nulové záväzky. Starosta obce zároveň objasnil poslancom a prítomným stav
v prideľovaní (úspešnosti obce) dotácií a o pripravovaných žiadostiach obce o dotácie, resp.
podané žiadosti o dotácie. Niektoré závažnejšie a rozsahom obsiahlejšie uznesenia – ich
plnenie je obsahom dnešného rokovania OZ. Ďalej starosta obce informoval o činnosti OZ od
ostatného zasadnutia OZ ktoré sa konalo 13.2.2015. V ďalšom starosta obce s poslancami
rozobral plnenie priorít poslaneckých návrhov na rozvoj obce, riešenie havarijného stavu
obecného mostu u domu Jána Španíra ako aj realizácie stavebnej akcie parkovacia a odstavná
plocha pri cintoríne v obci Trnkov. Samostatne bola riešená v diskusii s poslancami OZ
otázka „Cintorína“ . Na základe tejto diskusie, ktorej obsahom bola celková správa cintorína
(jeho údržba na obecné náklady) + zamietnuté zvýšenie občianskej vybavenosti z úrovne OcÚ
na cintoríne (chodníky, lavičky na oddych, verejné osvetlenie, inštalácia vodovodnej
prípojky) farskou radou, ktorú chcela realizovať obec v 05 a 06/2015 poslanci OZ prijali
uznesenie č. 36/2015.
uznesenie č. 36/2015 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 5 poslanci (za – Onofrejová, Lešková, Onofrej J. ml., Onofrej E., Marinčák
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

5. 5.1 Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce Trnkov za rok 2014
5.2 Záverečný účet obce Trnkov za rok 2014 a rozpočtové hospodárenie za r. 2014
K bodu 5.1. HK obce prečítala stanovisko na základe ktorého bolo prijaté
uznesenie č. 37/2015 OZ berie na vedomie
hlasovanie – 5 poslanci (za – Onofrejová, Lešková, Onofrej J. ml., Onofrej E., Marinčák
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
k bodu 5.2. materiál predniesla p. Renáta Lysinová a starosta obce. Bolo prijaté
uznesenie č. 38/2015 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 5 poslanci (za – Onofrejová, Lešková, Onofrej J. ml., Onofrej E., Marinčák
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
na základe prijatého uznesenia číslo 38/2015 starosta obce navrhol prijať:
uznesenie č.39/2015 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 5 poslanci (za – Onofrejová, Lešková, Onofrej J. ml., Onofrej E., Marinčák
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
6.6.1 Informácia o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2015
6.2 rozpočtové opatrenie č. 3/2015
K bodu 6.1. materiál predniesla p. Renáta Lysinová.
uznesenie č. 40/2015 OZ berie na vedomie
hlasovanie – 5 poslanci (za – Onofrejová, Lešková, Onofrej J. ml., Onofrej E., Marinčák
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
k bodu 6.2. materiál predniesla p. Renáta Lysinová.
uznesenie č. 41/2015 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 5 poslanci (za – Onofrejová, Lešková, Onofrej J. ml., Onofrej E., Marinčák
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
7. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2015
Predmetný dokument spĺňa zákonom stanovené. Materiál predniesla HK obce Trnkov
uznesenie č. 42/2015 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 5 poslanci (za – Onofrejová, Lešková, Onofrej J. ml., Onofrej E., Marinčák
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
8. Cezhraničná spolupráca SR – Poľsko, prejednanie a schválenie predmetnej
zmluvy(dohody) medzi obec Trnkov – Gmina Zarszyn
Na úvod starosta obce oboznámil prítomných s celým procesom od 01/2015 do podpisu
zmluvy(dohody) a zároveň pred prijatím uznesenia číslo 43/2015, ktoré starosta obce Trnkov
odporučil poslancom OZ prijať, prečítal celú textáciu predmetnej zmluvy(dohody), ktorá je
vyhotovená vo výtlačku v poľskom jazyku a vo výtlačku v slovenskom jazyku.
uznesenie č. 43/2015 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 5 poslanci (za – Onofrejová, Lešková, Onofrej J. ml., Onofrej E., Marinčák
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
9. Realizácia uznesenia OZ Trnkov č. 31/2015 zo dňa 13.2.2015, prerokovanie ďalšieho
postupu OZ
Na úvod starosta obce prečítal predmetné uznesenie ku ktorému otvoril diskusiu, v rámci
ktorej sa poslanci vyjadrili k predmetnej problematike a konštatovali, že uznesenie je v plnení
a postupne sa po častiach realizuje. Úpravy na zvýšenie občianskej vybavenosti na cintoríne
nie sú v kompetencii OZ z dôvodu zamietnutia predmetného farskou radou (viď bod 4 tohto
OZ). Bolo zdôraznené, že obec do rozhodnutia nemôže udržiavať majetok (nemôže mať
náklady na majetok), ktorý nie je v majetku obce. Mohla by reálne hroziť opakovaná situácia

s podaním na starostu obce zo strany občanov na zneužívanie právomoci verejného činiteľa
(viď bod 12. tejto zápisnice). Zároveň bolo prerokované rozmiestnenie zakúpených košov na
odpadky v obci Trnkov a to:
1. priestor pri cintoríne, 2. autobusová zastávka, 3. obecný úrad, 4. roh križovatky (pri
kostole), 5. KD – detské ihrisko, 6. MLF ihrisko.
10. Realizácia uznesenia OZ Trnkov č. 25/2015 a č. 26/2015 zo dňa 13.2.2015,
prerokovanie ďalšieho postupu OZ
Na úvod starosta obce prečítal predmetné uznesenie ku ktorému otvoril diskusiu, v rámci
ktorej sa poslanci vyjadrili k predmetnej problematike a konštatovali, že uznesenie je v plnení
a postupne sa po častiach realizuje. Postup ďalšieho riešenia je priamo úmerný podpisu
zmluvy v prípade pridelenia dotácie so zabezpečením 20% spoluúčasti obce na realizáciu
predmetnej dotácie. Plnenie má realizáciu 3 roky od podpisu zmluvy.
11. Realizácia uznesenia OZ Trnkov č. 30/2015 zo dňa 13.2.2015, prerokovanie ďalšieho
postupu OZ
Na úvod starosta obce prečítal predmetné uznesenie ku ktorému otvoril diskusiu, v rámci
ktorej sa poslanci a HK obce vyjadrili k predmetnej problematike a konštatovali, že uznesenie
je v plnení a postupne sa po častiach realizuje. Zároveň bolo navrhnuté prijať:
uznesenie č. 44/2015 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 5 poslanci (za – Onofrejová, Lešková, Onofrej J. ml., Onofrej E., Marinčák
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
12. Rôzne
- Poslanec Emil Onofrej - prednesenia požiadaviek od občanov obce Trnkov týkajúcich sa
hluku z priemyselných stolárskych strojov a pravidelných poklesov napätia v energetickej
sústave pochádzajúceho od p. Antona Ťukota ml. Pozvať A. Ťukota ml. v mesiaci 6/2015 na
obecný úrad z dôvodu vysvetlenia predmetnej situácie a riešiť tento poslanecký podnet.
- prerokovanie upratovania, čistenia verejných priestranstiev napr. formou VZN, bola
schválená rámcová textácia Oznam pre obyvateľov obce Trnkov a majiteľov pozemkov v obci
Trnkov, ktorý bude doručený občanom obce v 06/2015 (zabezpečenie čistoty a upratovania
v obci od 1.6.2015)
- v ďalšom starosta obce uviedol, že na prokuratúru boli podané občanmi obce Trnkov
podnety na starostu obce – na zneužívane právomoci verejného činiteľa a prečítal textáciu
uznesenia z OR PZ, Odbor kriminálnej polície Prešov, ktoré OcÚ prijal 4.5.2015 pod číslom
116/2015
- 685. výročie písomnej zmienky( 1330 – 2015) – prerokované v prípade, že by obec
organizovala spomienkovú oslavu výročia obce – poslancami OZ bol navrhnutý termín osláv
3.-4.10.2015 + pozvať vnuka p. Romanovej, ktorý je predsedom zahraničných Slovákov vo
svete
- Prerokovaná organizácia, možné uskutočnenie „Jánskych ohňov“ v obci (26.6.2015) – pod
záštitou DHZ
13. Interpelácia poslancov
- nebola, otázky poslancov prerokované v rámci celého zasadnutia OZ
14. Diskusia
- nebola

15. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným.

Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľka:
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Ing. Jiří BALLARIN
Starosta obce

