Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 2/2018-OZ
Trstená n/O, 14.02.2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 12.02.2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Hlavný kontrolór:
Obyvatelia obce:
Neprítomní:

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

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, ktorý doplnila
o ďalšie body:
 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
 Cena prenájmu budovy pošty
Program:
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/ Schválenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2018-2020
4/ Vysporiadanie majetkových vzťahov na pozemku futbalového ihriska
5/ Separované odpadové hospodárenie v obci - nádoby
6/ Prijatie VZN – Bezp.politika prevádzkarne IOM
7/ Vypracovanie projektov na elektrinu, vodovod, plyn k parc. č. 621/16, 621/1, 1080/1
8/ Diskusia
9/ Uznesenia
10/ Záver
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2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Júliu Pavolkovú a za
overovateľov poslancov OZ: Ladislav Vízi a Ladislav Gódány.
3/ Schválenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2018-2020
Bc. Vojtech Ravasz - hlavný kontrolór obce predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na rok 2018 a viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2020. Poznamenal, že je
spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
/ viď prílohu/.
Hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Trstená na Ostrove schváliť návrh
rozpočtu na rozpočtový rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019-2020 zobrať na
vedomie.
4/ Vysporiadanie majetkových vzťahov na pozemku futbalového ihriska
Pani starostka navrhuje počkať ešte s výmenou pozemku, nakoľko predmetný pozemok, ktorý
sme navrhli na výmenu, je jediný voľný a vhodný obecný pozemok, kde by mohla byť
uložená čistička vôd – ak by žiadosť o dotáciu na kanalizáciu neschválili.
5/ Separované odpadové hospodárenie v obci
Pani starostka a poslanci navrhli zatiaľ objednať 50 ks nádob na separovaný odpad za 21,90
EUR a celú sumu bude znášať domácnosť, ktorá sa rozhodne separovať odpad takouto
formou. Odvoz zabezpečí firma Gulázsi 2-mesačne, v prípade potreby 1xmesačne. Výťažok
ide pre miestnu MŠ. Obec vyhlási súťaž medzi domácnosťami.
6/ VZN – Bezp. politika prevádzkarne IOM
Presunuté na nasledujúce zasadnutie – nepostačujúci počet prítomných poslancov.
7/ Vypracovanie projektov na elektrinu, vodovod, plyn k parc. č. 621/16, 621/1, 1080/1
Pani starostka navrhla schváliť vypracovanie projektov na elektrinu, vodovod a plyn
k novovytvoreným parcelám – pozemky smerom na Jurovú.
8/ Diskusia
Pani starostka informovala prítomných, že:
 Karneval mal veľký úspech
 Zákuskový festival sa uskutoční 10.marca
 KNM – Min.kultúry, Kultúra národnostných menšín – obec aj občianske združenie
pripravuje 3 projekty, ktoré treba odovzdať do 26.februára
 V marci začne vybudovanie kamerového systému zo získanej dotácie+spoluúčasť
 Bola podpísaná mandátna zmluva so Sloni s.r.o. – vymáhanie daňových nedoplatkov
firiem Deflibo, MLM Real, Kolos Real
 Vedúca miestnej Pošty Partner sa úspešne uchádzala o post vedúcej na zabezpečenie
činnosti pošty v obci Trstená na Ostrove na ďalšie 4 roky a OZ súhlasilo s mesačným
nájomným 5,-EUR, s tým, že náklady na elektrinu a vodu bude znášať vedúca pošty
9/ Uznesenia
K bodu č.1
Uznesenie č. 5/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
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schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky aj
s doplnenými bodmi programu.
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.2
Uznesenie č. 6/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Ladislav Vízi, Ladislav Gódány
za zapisovateľku: Júlia Pavolková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.3
Uznesenie č. 7/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
a) berie na vedomie
- stanovisko HK k rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2018 a k viacročnému rozpočtu
obce Trstená na Ostrove na roky 2019-2020
- viacročný rozpočet obce Trstená na Ostrove bez programovej štruktúry na roky 2019-2020
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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b) schvaľuje
- rozpočet obce Trstená na Ostrove bez programovej štruktúry na rok 2018,
- v zmysle § 11 ods.4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oprávnenie pre
pani starostku vykonávať zmeny rozpočtu presunom rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Obec vedie
operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu
rozpočtového roka.
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 8/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
schvaľuje
výšku prenájmu pre miestnu poštu 5,-EUR mesačne.
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 9/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
schvaľuje
vypracovanie projektu parc.č. 621/16, 621/1, 1080/1 – plyn, voda, elektrina.
Hlasovanie č. 6
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:4
:4
:0
:0
:0
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Uznesenie bolo schválené.
9/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 12.02.2018 bolo ukončené o 19,15 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Ladislav Gódány, poslanec OZ

.............................................................
Ladislav Vízi, poslanec OZ

Zapisovateľka:
............................................................
Bc. Júlia Pavolková, zamestnankyňa OCÚ
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