Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 1/2018-OZ
Trstená n/O, 23.01.2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 22.01.2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Hlavný kontrolór:
Obyvatelia obce:

Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Robert Balázs, poslanec OZ
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Ján Culka, poslanec OZ,
Ladislav Vízi, poslanec OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ
Mgr. Zuzana Bónová
Anikó Csikmáková
Bc. Vojtech Ravasz
viď. prez. listinu

Začiatok rokovania o 18,00 hod.
l/ Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starostka obce v zmysle § 12, ods. 1. Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a v znení neskorších predpisov zvolala obecné zastupiteľstvo.
Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Zuzana Bónová, ktorá privítala prítomných
poslancov, pána hlavného kontrolóra a zamestnankyňu obce. Skonštatovala, že podľa
prezenčnej listiny poslanci OZ sú prítomní v nadpolovičnej väčšine, preto zasadnutie
vyhlásila za uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných poslancov OZ s programom rokovania.
Program:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Otvorenie – schválenie programu
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2018-2020
Vysporiadanie majetkových vzťahov na pozemku futbalového ihriska
Separované odpadové hospodárenie v obci
Správa starostky obce
Diskusia
Uznesenia
Záver
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2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: poslankyňu Anikó Mészárosovú a poslankyňu Mgr. Katarínu
Mészárosovú.
3/ Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2018-2020
/príloha č. 4/
- Starostka na začiatku prerokovania návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 oznámila
poslancom podané žiadosti o dotáciu v roku 2017 / viď. príloha č. 1/, bolo podaných 27
žiadostí na dotáciu, úspešné z toho 10, nevyhodnotené z toho 9 .
- Starostka ďalej oznámila poslancom spotrebu elektrickej energie a spotrebu plynu za
rok 2017, pripomenula že sú úspory v spotrebe el. elektriny v budove KD, MŠ a v spotrebe
plynu v budove MŠ, OCU, KD./ viď. príloha č. 2/
Starostka ďalej oznámila poslancom množstvo vzniknutého komunálneho odpadu na
území obce od roku 2012 do roku 2017, množstvo komunálneho odpadu klesá, to môže
znamenať, že obyvatelia začali separovať odpad. /viď. prílohu č. 3/. Pripomenula poslancom,
že VZN na DzN a poplatky ku koncu roka treba prepracovať.
Poslanci a starostka obce podrobne prerokovali návrh rozpočtu obce Trstená na
Ostrove na roky 2018-2020 s nasledujúcimi pripomienkami:
Starostka oznámila poslancom, že boli zvýšené náklady na cestovné v roku 2017, ktoré
vznikli z dôvodu vybavovanie majetkových vzťahov na pozemku pod budovou MŠ-ZŠ .
Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce boli odovzdané poslancom:
Stolnotenisový klub žiada v sume 1 000,-EUR,
CSEMADOK žiada v sume
1.200,- EUR
KLUBOSOK- žiada v sume
500,- EUR
ŠK Trstená na/O žiada v sume
5 000,- EUR
poslanci uvedené žiadosti prerokovali.
V. Török poznamenala, že aj členovia ŠK Trstená na Ostrove by mohli nájsť sponzorov,
a zatiaľ nepomáhali pri žiadnych aktivitách v obci.
J. Culka tiež poznamenal, že DHZ a ŠK T/O nemôžeme porovnať, členovia DHZ stále
pomáhajú napr. pri výrube drevín, pri postavení vianočného stromčeka, polievanie cesty v lete
atď. Navrhuje, že keď nebudú pomáhať, nebudú sa zúčastňovať na obecných podujatiach , OZ
zníži dotáciu.
Starostka k tomu pripomenula, že náklady sú veľmi vysoké, ktoré treba zaplatiť na ObFZ.
Nedajú sa porovnať organizácie, čo sa týka fin. nákladov, nakoľko ŠK má povinné platby
a poplatky zabezpečujúce fungovanie organizácie.
Ladislav Vízi – pripomenul, že v obci mladší dorast preto nefunguje, lebo pred 12 rokmi naša
obec nepodporovala futbal, museli deti odísť do Jurovej a teraz sú naše deti v Bake.
Poslankyňa Virág Török odchádzala o 19,05 hod.
4/ Vysporiadanie majetkových vzťahov na pozemku futbalového ihriska
Starostka oznámila poslancom možnosť zámeny pozemkov na futb. ihrisku s novými
majiteľmi parc. č. 1057/1.
Poslanci odporúčajú starostke , aby začala vybavovať zámenu pozemkov s novými majiteľmi.
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5/ Separované odpadové hospodárenie v obci
Starostka navrhuje poslancom prerokovať separovanie odpadu, má predstavu, že každá
domácnosť by vlastnila odpadové nádoby zvlášť na papier, na sklo na KO v rôznych farbách ,
a zber papiera a skla by bola zabezpečená dvojmesačne priamo z domu , ktorá zabezpečuje
firma Gulázsi .
Návrhy na fin. náklady na zabezpečenie odp. nádob
a) každá domácnosť , by kúpila jeden kontajner a druhý dostala od obce
b) domácnosti by kúpili nádoby so zľavou .
6/ Správa starostky obce
Starostka oznámila poslancom, že na obec Trstená na Ostrove, Jurová, Baka a na
Ministerstvo ŽP SR, Reg. Úrad ver. Zdravotníctva v D. S. bol doručený od nespokojných
občanov dotknutých obcí „Podnet na prešetrenie spôsobu likvidácie nelegálnej skládky
odpadu v kat. území obce Trstená na Ostrove“.
J. Culka - všetky potrebné dokumentácie boli pripravené na taktické cvičenie na deň
09.09.2017 pod vedením a dohľadom Okresného HaZZ , a na konci bol aj vyhodnotené .
J. Culka - na vlastné náklady dá vyšetriť pahrebu.
7/ Diskusia
Starostka oznámila poslancom, že k 1.3.2018 podajú žiadosť na dotáciu z EU - z Brusselu, na
trojdňové obecné dni. Táto akcia sa vykonáva s účasťou družobných dedín, zo Sedmohradska,
z Maďarska a zo Srbska, pod myšlienkou dobrovoľníctva zdravého životného štýlu a športu.
8/ Uznesenia

K bodu č.1
Uznesenie č. 1/01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

3

K bodu č.2
Uznesenie č. 2/01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Anikó Mészárosová, Mgr. Katarína Mészárosová
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.3
Uznesenie č. 3/01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
berie na vedomie
prerokovanie návrhu rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2018-2020
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 4
Uznesenie č. 4/01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
odporúča
starostke , aby začala vybavovať zámenu pozemkov parc. č. 1057/1 s novými majiteľmi
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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9/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 22.01.2018 bolo ukončené o 20,15 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Anikó Mészárosová, poslankyňa OZ

..................................................................
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ

Zapisovateľka:
...............................................................
Anikó Csikmáková, zamestnankyňa OCÚ
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