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Zápisnica z 10. zasadnutia OZ Trnkov konaného dňa 16.12.2016
Začiatok o 17:00 hod.
1.Otvorenie 10.zasadnutia OZ:
Program rokovania otvoril starosta obce Trnkov, keď privítal všetkých zúčastnených na
zasadnutí OZ.
O audio a video nahrávky nikto z prítomných nepožiadal.
Poďakoval poslancom za ich prácu, keďže uplynula polovica funkčného obdobia.
Starosta obce taktiež poďakoval poslancom, HK obce, p. Lysinovej za ich prácu v prospech
splnenia väčšiny cieľov, ktoré si obec a poslanci samotní stanovili pre volebné obdobie 2014
– 2018 pre zvýšenie úrovne občianskej vybavenosti a pre starostlivosť o aktivity najmä deti
a mládeže (chodníky, verejné osvetlenie, obecný rozhlas, rekonštrukcia silnoprúdovej siete
a rozvodnej skrini, zveľaďovanie obecného majetku, činnosť ŠaZZ, ...).
2. Určenie zapisovateľky a zvolenie overovateľov zápisnice z 10. zasadnutia OZ
Návrh – schválenie programu 10. zasadnutia OZ
Za zapisovateľku bola určená Renáta Lysinová, za overovateľov zápisnice a uznesení zo
10.zasadnutia OZ navrhol starosta obce p. Mgr. Vieru Leškovú a Emila Onofreja.
uznesenie č. 118/2016 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 4 poslanci (za – 4 – Lešková, Marinčák, Onofrej E., Onofrej J., proti – 0, zdržal
sa – 0, nehlasoval – 0)
Program OZ obdŕžali všetci poslanci OZ v zákonnej lehote s podkladovými materiálmi,
zároveň bol program OZ vyvesený v obci Trnkov na mieste obvyklom v zákonom stanovenej
lehote.
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. 119/2016 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 4 poslanci (za – Lešková, Marinčák, Onofrej E., Onofrej J., proti – 0, zdržal sa
– 0, nehlasoval – 0)
O 17:15 hod. sa dostavila na rokovanie OZ p. poslankyňa Eva Onofrejová, ktorá bola do tento
chvíle ospravedlnená z pracovných dôvodov.
3. Kontrola plnení uznesení OZ zo dňa 23.9.2016
Starosta obce informoval o uzneseniach, ktoré sú plnené priebežne, resp. sú splnené,
informoval o priebehu činnosti obce na pohrebisku – cintoríne v Trnkove, o jeho pokračujúcej
evidencii hrobových miest, podľa pokynov osoby spôsobilej na tieto úkony (zmluva obce s p.
Groškom) a prijatého VZN obce Trnkov. Obec bude pokračovať v priebehu I. polroka 2017
v dozisťovaní údajov na matrikách okresu Prešov a evidencii obyvateľov BB, BA a plnenia
predmetného VZN. Zároveň starosta obce informoval o stave výkupu pozemkov na
pohrebisku - cintoríne Trnkov, tak aby nemusel mať štatút „súkromný“. Je predpoklad
vysporiadanie pohrebiska - cintorína ako takého. Poďakoval za ochotu a odpredaj za
symbolické 1 € p. Gabriele Onofrejovej v prospech obce Trnkov pozemkov 117/2, 118/2,
119/2. K tomuto starosta obce informoval prítomných o jeho aktivitách ako fyzickej osoby so
stavom vykúpenia pozemkov „pod“ pohrebiskom – cintorínom v Trnkove, ktoré sa mu už ako
fyzickej osobe podarilo vykúpiť a ktoré po zápise na katastri odpredá taktiež za symbolické
1 € štandardnou KZ do majetku obce Trnkov. Jediným nedoriešeným pozemkov na
pohrebisku – cintoríne v Trnkove ostáva pozemok p.č. 109/2 vo vlastníctve Rastislava
Onofreja, Trnkov č. 26. Starosta obce informoval prítomných, že s menovaným prebehla
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komunikácia na túto tému, ktorú za starostu obce komunikoval p. Rastislav Karaffa (odniesol
návrh KZ p. Rastislavovi Onofrejovi) a následne poveril starosta obce p. Juraja Smolka
rokovaním o predmetnom predaji p.č. 109/2 v prospech obce Trnkov. Zároveň starosta obce
oboznámil prítomných s sms komunikáciou starosta obce vers. Rastislav Onofrej. Oboznámil
prítomných, že s menovaným komunikoval v dvoch rovinách a to ako fyzická osoba (záujem
o kúpu p.č 109/1 do vlastníctva Ing. Jiří Ballarin) a ako starosta obce (záujem o kúpu p.č.
109/2 do vlastníctva obce). Zároveň obec uplatní v záležitosti pohrebisko – cintorín
ustanovenia zákonom SR a ÚPNO Trnkov.
Následne starosta informoval cestou p. Lysinovej o neplatičoch v obci Trnkov za daň
z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálny odpad (uz.č. 115/2016 zo dňa
23.9.2016).
Poprosil poslanca p. Jána Onofreja o úplne doriešenie uznesenia OZ týkajúcej sa obecnej
tabule č. 2 – reprezentácia ŠaZZ obce Trnov na verejnosti s propagáciou ich výsledkov
a činnosti.
4. Informácia o plnení rozpočtu obce ku 30.9.2016, rozpočtové opatrenie č. 4/2016
Predmetný materiál obdŕžali všetci poslanci OZ zákonom stanovenej lehote. Po vzájomnej
diskusii k predmetným materiálom starosta obce navrhol prijať uznesenia:
uznesenie č. 120/2016 OZ berie na vedomie
hlasovanie – 5 poslanci (za – Lešková, Marinčák, Onofrejová E., Onofrej E., Onofrej J.,
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
V ďalšom bolo prejednané rozpočtové opatrenie č. 4/2016, ktoré bolo zaslané poslancom OZ
zákonom stanovenej lehote. Starosta obce konštatoval, že obec Trnkov aj cez rozsiahlo
umiestnené investície v obci Trnkov obec nemá ako také výrazné záväzky, preto bola
prejednané poverenie prijatia (bezúročná pôžička obce Trnkov vo výške 4.541,50 € od
fyzickej osoby – Ing. Jirí Ballarin na splátku zostatkového záväzku u firmy RIMI Security,
s.r.o. Bardejov). Po vzájomnej diskusii starosta navrhol prijať
uznesenie č. 121/2016 OZ schvaľuje.
hlasovanie – 5 poslanci (za – Lešková, Marinčák, Onofrejová E., Onofrej E., Onofrej J.,
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
5. Správa HK obce Trnkov
- Správa o výsledkoch kontrol HK obce za II. polrok 2016
- Návrh plánu kontrol HK obce na I. polrok 20147
- Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce Trnkov na roky 2017 – 2019
Materiály uviedla HK obce + bolo konštatované, že uvedené materiály boli zverejnené na
obecnej tabuli. Po krátkej diskusii starosta obce navrhol prijať uznesenia:
uznesenie č. 122/2016 OZ berie na vedomie.
hlasovanie – 5 poslanci (za – Lešková, Marinčák, Onofrejová E., Onofrej E., Onofrej J.,
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
uznesenie č. 123/2016 OZ schváľuje
hlasovanie – 5 poslanci (za – Lešková, Marinčák, Onofrejová E., Onofrej E., Onofrej J.,
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
uznesenie č. 124/2016 OZ berie na vedomie
hlasovanie – 5 poslanci (za – Lešková, Marinčák, Onofrejová E., Onofrej E., Onofrej J.,
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
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6. Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019
Predmetný materiál obdŕžali všetci poslanci OZ zákonom stanovenej lehote, predmetný
materiál bol zverejnený min. 15 dní na obecnej tabuli a web stránke obce Trnkov. Do tento
chvíle starosta neobdŕžal žiadne námietky resp. doplnenie tohto dokumentu a po krátkej
diskusii ku rozpočtu obce na roky 2017-2019 starosta obce navrhol prijať nasledovné
uznesenia:
uznesenie č. 125/2016 OZ schváľuje
hlasovanie – 5 poslanci (za – Lešková, Marinčák, Onofrejová E., Onofrej E., Onofrej J.,
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
uznesenie č. 126/2016 OZ berie na vedomie
hlasovanie – 5 poslanci (za – Lešková, Marinčák, Onofrejová E., Onofrej E., Onofrej J.,
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
uznesenie č. 127/2016 OZ schváľuje
hlasovanie – 5 poslanci (za – Lešková, Marinčák, Onofrejová E., Onofrej E., Onofrej J.,
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
7. Rôzne
Starosta obce oboznámil prítomných s činnosťou OcÚ od ostatného OZ:
- dotácia na Environmentálny fond SR s výsledkom VO, PPA, Ministerstvo životného
prostredia a pod. a na základe tejto informácie starosta obce navrhol prijať
uznesenie č. 128/2016 OZ schváľuje
hlasovanie – 5 poslanci (za – Lešková, Marinčák, Onofrejová E., Onofrej E., Onofrej
J., proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
- Informácia o záznamoch v Kronike obce, ktoré sú do 12/2015 tzn. je potrebná
príprava textácie udalosti v r. 2016 do 30.3.2017
- ÚPNO Trnkov, Zmeny a doplnky 2017, informoval o žiadosti právnickej osoby
TROK, s.r.o., informoval o pripomienke obce k návrhu ÚPNO Trnkov, Zmeny
a doplnky 2017 a po vzájomnej diskusii navrhol prijať uznesenie
uznesenie č. 129/2016 OZ schváľuje
hlasovanie – 5 poslanci (za – Lešková, Marinčák, Onofrejová E., Onofrej E., Onofrej
J., proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0)
Finančné nároky na obec Trnkov z prijatia tohto uznesenia nie sú vznesené a obec
nebude znášať.
Ďalej starosta obce informoval:
 „Mesiac úcty k starším“ v spolupráci s obcou Okružná dňa 23.10.2016
 „Mikuláš 2016“ dňa 4.12.2016, zároveň poďakoval rodine Marinčákovej (č.d.14)
a rodine Onofrejovej (č.d.33) a rod. Maruškaničovej (ulica Slnečná) za organizáciu
tejto akcie
 Adventný veniec pri budove Obecného úradu – poďakoval hasičom obce, zároveň
rod. Marinčákovej (č.d. 14) a rod. Onofrejovej (č.d.33)
- Informoval o príkaze č. 1/2016 na inventúru
- Podal informáciu o výzvach na dotácie o ktoré sa obec uchádzala a to: Výstavba
Domu smútku v obci Trnkov a Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trnkov“ a
„Výstavba chodníkov a rekonštrukcia obecných ciest“.
- Informoval o príprave 7. reprezentačného plesu obce dňa 7.1.2017. Poďakoval za
doposiaľ prípravu rodinám Jána Onofreja (č.d.29), Emila Onofreja (č.d.4).
- Podal informáciu o vývoze smetí na rok 2017 (fy KOSIT je následníckou firmou fy
AVE Košice, s.r.o.). Zvozový kalendár obdŕžia občania do konca roku 2016, zároveň
sa obec riadi platným príslušným VZN.
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