Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 6/2018-OZ
Trstená n/O, 26.06.2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 25.06.2018 o 18.30 hod. v kultúrnom dome v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Hlavný kontrolór:
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ, prišla o 18,40hod.
Robert Balázs, poslanec OZ
PhDr. Ján Culka, poslanec OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ, prišlao 19,30 hod.
Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Mgr. Zuzana Bónová
Bc. Vojtech Ravasz
Anikó Csikmáková
viď. prez. listinu

Neprítomní:

Ladislav Vízi, poslanec OZ,

Začiatok rokovania o 18,30 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, 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:
 návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok hlav. kontrolóra
 členský príspevok na združenie NÁDASDOK a nedoplatok za roky 2016,2017
 rozhodnutie o umiestnení dopravných značiek „STOP“ na križovatkách v obci na
žiadosť Tibora Világhyho
Program:
1/
Otvorenie – schválenie programu
2/
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/
Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
Trstená na Ostrove za rok 2017
4/
a) záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Trstená na Ostrove za rok 2017,
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2017
5/
Rozpočtové opatrenie č. 1
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6/

7/

8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/

Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na realizáciu rozvojového projektu s názvom: „Výstavba chodníkov v obci Trstená
na Ostrove”
Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na realizáciu rozvojového projektu s názvom: „Vybudovanie verejnej kanalizácie
v obci Trstená na Ostrove“
Prekládka el. vedenia “ IBV 3 RD – 1 kV rozvody“, v k.ú. Trstená na
Ostrove, na parc. číslo : 621/16, 621/1, 1080/1
Informácia starostky obce o úspešných dotáciách v roku 2018
Návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
v obci Trstená na Ostrove
Oznámenie o počte obyvateľov obce Trstená na Ostrove
Návrh na určenie počtu poslancov a počet volebného obvodu Obce Trstená na
Ostrove na volebné obdobie 2018-2022
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Trstená na Ostrove na
volebné obdobie 2018-2022
Rôzne – správa starostky obce
– aktuálne informácie starostky obce
Diskusia
Uznesenia
Záver

2/
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: PhDr. Ján Culka a Ladislav Gódány.
Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
Trstená na Ostrove za rok 2017
Hlavný kontrolór obce v súlade s ods.1 písm. c) 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložil hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu obce
hlavného kontrolóra za rok 2017. / viď. prílohu č. 1/
3/

a) záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Trstená na Ostrove za rok
2017,
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2017
Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k záverečnému účtu obce Trstená na Ostrove za
rok 2017/viď. Prílohu č. 2/ a záverečný účet obce Trstená na Ostrove za rok 2017 / vid.
Prílohu č.3/.
Konštatoval, že návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým a členovia obecného
zastupiteľstva ho elektronicky obdržali na preskúmanie.
Návrh záverečného účtu za rok 2017 bol obecným úradom spracovaný v súlade
s ustanovením § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záverečný účet obce
obsahuje všetky zákonom stanovené údaje. Zároveň je splnená aj zákonom určená podmienka
prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového
roka podľa § 16, ods.12 zákona o rozpočtových pravidlách.
4/
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Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky
ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2017
boli:
- rozpočet obce na rok 2017 a jeho úpravy,
- účtovné výkazy obce k 31.12.2017 vrátane poznámok k účtovným výkazom,
- návrh Záverečného účtu za rok 2017,
- plnenie rozpočtu obce za rok 2017.
Návrh záverečného účtu obce Trstená na Ostrove za rok 2017 bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
V súlade s § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčal
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Trstená na
Ostrove za rok 2017“ výrokom
súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.
A usporiadať zostatok finančných operácií vo výške 232,00- € a jeho prevod do rezervného
fondu obce.
K doplneným bodom programu:
 Návrh plánu kontroly hl. kontrolóra na II. polrok 2018 – pán hlavný kontrolór
oboznámil prítomných s návrhom plánu kontroly /viď príloha č. 9/
5/
Rozpočtové opatrenie č. 1
Starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č.1 /viď. príloha č. 4/.
Starostka oznámila, že na základe dohody Úradu práce soc. vecí a rodiny o posk. fin.
príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa podľa §54 zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti bol prijatý na 9 mesiacov 1 uchádzač o zamestnanie , náklady
v rozsahu 95 % uhrádza úrad práce, a na základe dohody o zabezpečení podm. vykonávania
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby sú 4 uchádzači o zamestnanie, náklady
uhrádza úrad práce v plnom rozsahu.

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2018
Bežné príjmy - sa navýšili o
Bežné výdavky - sa navýšili o
Finančné operácie príjmové - sa navýšili o
Kapitálové príjmy - sa navýšili o
Kapitálové výdavky - sa navýšili o
Názov

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
FO príjmy

9 853,00 €
6 853,00 €
€
5 000,00 €
8 000,00 €

Rozpočet 2017
v€

Zmena rozpočtu v €
podľa I. rozpočtového
opatrenia

Zmena rozpočtu
po navrhovanom
1. rozpočtovom
opatrení v €

227 888
5 000
118 867

9 853
5 000
0

237 741
10 000
118 867
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Rozpočtované príjmy
spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
FO výdavky
Rozpočtové výdavky
spolu
Hospodárenie

351 755
227 774
108 822
15 110

14 853
6 853
8 000
0

366 608
234 627
116 822
15 110

351 706
49

14 853
0

366 559
49

Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na realizáciu rozvojového projektu „Výstavba chodníkov v obci
Trstená na Ostrove”
Starostka predkladala návrh na výstavbu chodníkov v obci .
Výzvu na predkladanie dotácie PPA vydáva na jeseň 2018, dovtedy je potrebné vyhotoviť
projekt, rozpočet projektu, podľa predbežných informácií budú náklady 100 %-ne uhradené
z dotácie.
Chodníky plánuje obec smerom na Jurovú a na Hlavnej ceste od K. Világovej k 8 rod.
domom /smer Baka/ a rekonštrukciu chodníkov na bývalej JRD ceste.
Poslanci súhlasili s vypracovaním projektovej dokumentácie /cenovú ponuku na vypracovanie
PD sme už dostali od firiem/.
6/

Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na realizáciu rozvojového projektu s názvom: „Vybudovanie
verejnej kanalizácie v obci Trstená na Ostrove“
Starostka oznámila poslancom, že výzva na vybudovanie kanalizácie a čistiarní
odpadových vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti je už vypísaná, žiadosti treba
odovzdať do 05.09.2018.
Obec Trstená na Ostrove, H. Bar a Baka sú zaradené do 1. kola a obec Jurová do 2. kola.
K žiadosti treba ešte vypracovať projekt EA. Pán starosta obce Jurová pán Matuška bol
splnomocnený na zastupovanie uvedených 3 obcí vo veci projektu „Kanalizácia“.
Obec má platné stavebné povolenie.
7/

Prekládka el. vedenia “ IBV 3 RD – 1 kV rozvody“, v k.ú. Trstená na
Ostrove, na parc. číslo : 621/16, 621/1, 1080/1
Starostka predkladala projektovú dokumentáciu na prekládku el. vedenia na parc.č. 621/16,
621/1,1080/1 3 RD smerom Jurová a náklady s tým spojené uhradíme z RF v sume 1 600,00€.
Cenovú ponuku na prekládku el.vedenia starostka vyžiadala od 3 dodávateľov, najnižšia cena
bola 1 600,00 €.80 m káblov+zemné práce treba prekladať, k územnému rozhodnutiu treba
súhlas aj od Pozemkového Fondu SR z Bratislavy.
8/

9/
Informácia starostky obce o úspešných dotáciách v roku 2018
Starostka podala informáciu o úspešných dotáciách v roku 2018 / viď. prílohu č. 5/
Jóga pre deti a mládež do 15 rokov

TTSK

500,00 €

Venujme viac pozornosti soc. odkázaným občanom

TTSK

1 000,00 €

Stretnutie rôznych národných kultúr

TTSK

500,00 €

A Csallóköznádasdi művelődési ház további fejlesztése

BGA

500000 HUF

Gyermeknapi hagyományőrző játszóház

BGA

100 000 HUF

Altánok na posedenie
Letné tvorivé dielne pre deti a mládež

Program obnovy dediny
Fond na podp.KNM

5 000,00 €
800,00 €
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NADASD
A sokszímű magyar kultúra megismerése a Műveszetek..
Predstavenie miestnych kult.spolkov na 21.stretnutí
Nádasdov v maďarskej obci Mecseknádasd
Relaxačný oddych v termálnych kúpeľoch vo Veľkom
Mederi
1.ročník nočného behu v Trstenej na Ostrove

BGA

900 000 HUF

TTSK

600 EUR

TTSK
TTSK

500 EUR
700 EUR

10/
Návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov v obci Trstená na Ostrove
Zloženie komisie na základe návrhu poslancov OZ: predseda- Virág Török
podpredseda- Mgr. Katarína Mészárosová
člen – Ladislav Gódány ml.

11/

Oznámenie o počte obyvateľov obce Trstená na Ostrove

Starostka obce, oboznámila prítomných, že voľby do orgánov samosprávy obce sa uskutočnia
v novembri tohto roku.
Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa,
webová stránka obce) najneskôr 85 dní pred dňom volieb, v zmysle § 171 ods. 9 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Obec Trstená na Ostrove má 578 obyvateľov
a minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre
voľby do orgánov OZ a voľby starostu obce Trstená na Ostrove je 100 podpisov / viď.
prílohu č. 6/ .
Návrh na určenie počtu poslancov a počet volebného obvodu Obce Trstená na
Ostrove na volebné obdobie 2018-2022
Starostka obce oboznámila prítomných, že v zmysle § 11 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnému zriadeniu v znení zmien a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je
vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie : 2018 – 2022
12/

Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia
zákona o obecnom zriadení takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
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Podľa § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúča vytvoriť 1
volebný obvod pre celú obec Trstená na Ostrove
Obec Trstená na Ostrove. má

578 obyvateľov, t. z., že počet

poslancov môže byť od .....5........do ........7...... .
Poslanci navrhli počet poslancov v novom volebnom období r. 2018 - 2022 :
/ viď. prílohu č. 7/
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Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Trstená na Ostrove na
volebné obdobie 2018-2022
Starostka obce predkladala OZ v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
Obce Trstená na Ostrove na volebné obdobie 2018-2022./viď. prílohuč.8/ - na plný úväzok
1,0
13/

K doplneným bodom programu:
 členský príspevok na združenie NÁDASDOK a nedoplatok za roky 2016,2017
poslanci súhlasili so zaplatením členského príspevku na združenie NÁDASDOK aj
s úhradou nedoplatkov za roky 2016, 2017


rozhodnutie o umiestnení dopravných značiek „STOP“ na križovatkách v obci na
žiadosť Tibora Világhyho
Starostka obce navrhla, že dopravnú značku „STOP“ obec umiestni na križovatke
pri RD č.d. 95.
Dopravnú značku „Daj prednosť v jazde„ na križovatke smerom od MŠ ku JRD č.d.
107 a na križovatke pri rod.dome č. 118.

14/
Rôzne -– správa starostky obce
Starostka podala informáciu prítomným, čo sa udialo v obci od posledného zasadnutia:
Deň detí mal veľký úspech, ženy z miestneho klubu KLUBOSOK upiekli 220
langošov a 280 palaciniek. Hlavní sponzori: pán J. Culka, firma TESCO Gabčíkovo,
KLUBOSOK.
Výmoly a výtlky boli v obci opravené.
Kamerový systém už funguje, je vyznačené tabuľami, že obec je chránená kam.
systémom.
Cez UPSVaR boli prijatí 4 zamestnanci na 6 mesiacov: Eleonóra Horváthová, Mária
Baloghová, Mészárosová Irena, Jozef Somogyi a 1 zamestnanec Tomáš Szalay na
absolventskú prax na 9 mesiacov.
– aktuálne informácie starostky obce
Starostka informovala prítomných, že obecný deň v Dunaremete v Maďarsku sa
uskutoční 7.7.2018 , spýtala sa poslancov, že kto plánuje zúčastniť sa na obecnom dni, lebo
treba približne nahlásiť počet hostí kvôli večeri. Autobus z dediny odchádza o 14,30 hod.
Večera bude medzi 17,00-18,00 hod.
Starostka oznámila poslancom, že na Obecný deň bola podaná žiadosť na 3-dňové
podujatie, ale doteraz žiadosti nie sú vyhodnotené, preto treba vybrať hlavného
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účinkujúceho: Szandi alebo Hevesi Tamás. Poslanec Ladislav Gódány zaplatí honorár za
jedného umelca. Obidve družobné dediny vystúpia s vlastným programom.
Ďalej informovala, že predávať bude Raczio Party Service z Baky.
Pre deti zabezpečí obec drevené interakt. hry, šmýkačku.
Ďalej oznámila, že 10. augusta bude večerný beh. Bežecký klub z Gabčíkova pomôže
s organizovaním a príspevok bude pre Dominika Nagya. Do organizovania sa zapojí aj pani
poslankyňa Katarína Mészárosová a miestna obyvateľka Zuzana Nagyová.
Pán J. Culka sľúbil dvoch zdravotníkov na večerný beh.
MŠ bude cez leto zatvorená, nakoľko H. Bar nevarí a bude rekonštrukcia zo získanej
dotácie Gábora Bethlena.
Pán poslanec J. Culka sa pýtal na odstránenie vytŕčajúcej zelene v obci na križovatke
smerom k MŠ – Mária Vasiková bola vyzvaná na odstránenie prerastajúcich konárov do
konca júna 2018.
15/
Diskusia
Ján Méry – nakoľko miestny ŠK nezískal v jarnej sezóne dobré výsledky, rozmýšlali na
zmene alebo na ukončení ŠK. Zatiaľ sa dohodli, že bude nový tréner, a vedúcim ŠK ostane
Ján Méry, ale vo vedení bude zmena. Poďakoval sa za príspevok z rozpočtu obce.
Poslanci a starostka sa dohodli, že z rozpočtu obce ďalej budú podporovať ŠK ako doteraz.

16/ Uznesenia
K bodu č.1
Uznesenie č. 19/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky aj
s doplnenými bodmi programu.
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.2
Uznesenie č. 20/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : PhDr. Ján Culka, Ladislav Gódány
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
7

Hlasovanie č.2
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.3
Uznesenie č. 21/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za rok 2017
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.4
Uznesenie č. 22/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017 bez výhrad
b) s c h v a ľ u j e
-. záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad
- usporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 232,00 € a jeho prevod do
rezervného fondu obce
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č.5
Uznesenie č. 23/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.6
Uznesenie č. 24/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
a) vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na realizáciu rozvojového projektu na „Výstavbu chodníkov v obci
Trstená na Ostrove“
b) ukladá starostke obce vykonať opatrenia na splnenie všeobecných podmienok a kritérií
poskytnutia nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ
a súčasne uskutočniť výber externého manažmentu na zabezpečenie procesu verejného
obstarávania, poskytnutie individuálneho poradenstva a ostatných služieb pri realizácií
projektu.
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.7
Uznesenie č. 25/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
a) vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na realizáciu rozvojového projektu s názvom: „Vybudovanie verejnej
kanalizácie v obci Trstená na Ostrove“
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b) ukladá starostke obce vykonať opatrenia na splnenie všeobecných podmienok a kritérií
poskytnutia nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ
a súčasne uskutočniť výber externého manažmentu na zabezpečenie procesu verejného
obstarávania, poskytnutie individuálneho poradenstva a ostatných služieb pri realizácií
projektu.
Hlasovanie č. 7
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.8
Uznesenie č. 26/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
prekládku “ IBV 3 RD – 1 kV rozvody“, v k.ú. Trstená na Ostrove,
na parc. číslo : 621/16, 621/1, 1080/1 a uhradiť náklady s tým spojené z RF v sume 1 600,00 €
Hlasovanie č. 8
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.9
Uznesenie č. 27/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
informáciu starostky obce o úspešných dotáciách v roku 2018
Hlasovanie č. 9
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č.10
Uznesenie č. 28/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v obci Trstená na
Ostrove
predseda komisie :
Virág Török
podpredseda komisie :
Mgr. Katarína Mészárosová
člen komisie:
ml. Ladislav Gódány
Hlasovanie č. 10
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.11
Uznesenie č. 29/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
oznámenie o počte obyvateľov obce Trstená na Ostrove ako informatívne
Hlasovanie č. 11
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.12
Uznesenie č.30/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e
návrh na určenie počtu poslancov a volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy
Obce Trstená na Ostrove na volebné obdobie 2018-2022 a
schvaľuje
1 volebný obvod pre celú obec Trstená na Ostrove a počet poslancov 7, podľa § 11 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov na celé volebné
obdobie 2018 – 2022
Hlasovanie č. 12
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č.13
Uznesenie č. 31/6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
v súlade s § 11 ods. 4 písmeno i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z .n .p.
schvaľuje
rozsah výkonu funkcie starostu Obce Trstená na Ostrove na volebné obdobie rokov
2018-2022 na plný úväzok – 1,0
Hlasovanie č. 13
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.14
Uznesenie č. 32/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
správu a aktuálne informácie starostky obce
Hlasovanie č. 14
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 33/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
úhradu členského príspevku na zduženie NÁDASDOK na rok 2018 a na ďalšie roky v sume
150 000,00 HUF za rok a nedoplatok za roky 2016 a 2017 - 20 000 HUF za rok
Hlasovanie č. 15
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K doplnenému bodu programu
Uznesenie č. 34/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na

vedomie

návrh plánu kontroly hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Hlasovanie č. 16
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 35/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
-dopravnú značku „STOP“ obec umiestni na križovatke pri RD č. d. 95.
-opravnú značku „Daj prednosť v jazde„ na križovatke smerom od MŠ ku JRD č. d. 107
a na križovatke pri rod. dome č. 118.
Hlasovanie č. 17
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
16/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 25.06.2018 bolo ukončené o 21,45 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
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Overovatelia:

............................................................
PhDr. Ján Culka, poslanec OZ

.............................................................
Ladislav Gódány, poslanec OZ

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