Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 8/2017-OZ
Trstená n/O, 24.08.2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 23.08.2017 o 19.00 hod. v Trstenej na Ostrove na OCU
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

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

Hlavná kontrolórka: Ing. Sibyla Szabóová
Začiatok rokovania o 19,00 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, pani hlavnú kontrolórku 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 rozšírila o ďalší
bod programu : parcela pri budove ZŠ – navrhla Mgr. K. Mészárosová
Hasičská zbrojnica – projekt – navrhol Ján Culka
Program:
Otvorenie – schválenie programu
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Vyhlásenie a postupy voľby hlavného kontrolóraobce Trstená na Ostrove
Predaj obecných pozemkov /pri ceste do Jurovej/ - zhodnotenie žiadostí záujemcov
Obecný deň – vyhodnotenie
Rozpočtové opatrenie č.3
Diskusia - prístupová cesta pri SÁMÁNE parc.č.139/5 a 306/202
- Zberný dvor /Jurová/ - objednávka geom.plánu na parc.č.
8/ Uznesenia
9/ Záver
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
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2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: Ladislav Gódány a Mgr. Katarína Mészárosová
3/ Vyhlásenie a postupy voľby hlavného kontrolóra obce Trstená na Ostrove
Starostka obce predniesla návrh uznesenia OZ, ktorým sa ustanovuje spôsob a vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra obce Trstená na Ostrove.
Obecné zastupiteľstvo :
- vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Trstená na Ostrove na 06.11.2017
- určili kvalifikačné predpoklady podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 18a,
ods. 1 na funkciu hlavného kontrolóra
- schválilo spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra, a to verejným
hlasovaním
- určilo dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na kratší pracovný úväzok
– na 10 % úväzok – rozsah práce 5 hod. týždenne
- menovalo komisiu na posúdenie splnenia náležitosti doručených prihlášok
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení: Mgr. Katarína
Mészárosová, Anikó Mészároová, Ján Culka
- uložilo obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania
voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli a spôsobom v mieste
obvyklým. Termín: 25.09.2017
4/ Predaj obecných pozemkov /pri ceste do Jurovej/ - zhodnotenie žiadostí záujemcov
Starostka predkladala zoznam záujemcov o novovytvorené stavebné pozemky na par.č. 649,
a určili poradie uchádzačov o novovytvorené stavebné pozemky na par.č. 649
Poradie určené je nasledovné. 1. Posvanc Kálmán
2. Marta Hlušíková Mgr.
3. Andrea Czafiková
4. Mária Piťová
5/ Obecný deň – vyhodnotenie
Starostka obce podala informatívnu správu o uskutočnení obecného dňa /viď. prílohu
o vyúčtovaní č.1 /
6/ Rozpočtové opatrenie č.3
V súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. a sa vykonáva zmena rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok
2017 rozpočtovým opatrením. / viď. prílohu č.2/

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2017
Bežné príjmy - sa znížili o
Bežné výdavky - sa navŕšili o
Finančné operácie príjmové - sa navŕšili o
Kapitálové príjmy - sa navŕšili o
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1 830,00 €
12 541,00 €
14 541,00 €
742,00 €

Názov

Rozpočet
2017
v€

Zmena rozpočtu
po navrhovanom
2. rozpočtovom
opatrení v €

Zmena
Zmena rozpočtu po
rozpočtu v €
navrhovanom 1.
podľa II.
rozpočtovom
rozpočtového
opatrení v €
opatrenia

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
FO príjmy
Rozpočtované
príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
FO výdavky
Rozpočtové
výdavky spolu
Hospodárenie

224 227
0

231 502
0

-1 830
742

229 672
742

3 300

19 900

14 541

34 441

227 527
213 865
0

251 402
222 990
16 600

13 453
12 541
0

264 855
235 531
16 600

3 300

3 300

217 165
10 362

242 890
8 512

0
12 541
912

3 300
255 431
9 424

7/ Diskusia - prístupová cesta pri SÁMÁNE
parc.č.139/5 a 306/202
Starostka informovala prítomných poslancov, že prístupová cesta pri SÁMANE je rozdelená
na 4 časti :
Parc. 139/1 – je vo vlastníctve rod. Fülemits -ovci
Parc.č. 139/15 – vlastníkom je obec
Parc.č. 306/202 – má 16 vlastníkov
Parc.č. 306/32 - vlastníkom je obec
Nakoľko nie sú vysporiadané majetkové vzťahy, poslanci a starostka sa dohodli, že treba
vysporiadať majetkové vzťahy, nakoľko bude potrebné aj pri vybudovaní kanalizácie, aby
cesty boli vo vlastníctve obce. / príloha č. 3/
Zberný dvor /Jurová/ - objednávka geom. plánu na parc.č. 818 vedené
na LV č. 557 / príloha č. 4
Starostka informovala prítomných poslancov, že obec vlastní pozemok pri ceste smerom na
Jurovú č. parc. 818, ktorý by bol najvhodnejším miesto pre Zberný dvor a je mimo obce.
Treba vyhotoviť GP a pozemok treba rozparcelovať. Starostka rokovala so spoluvlastníkmi,
a dohodli sa na podmienkach rozdelenia pozemku.
Poslanci schválili vyhotovenie geometrického plánu parc. č. 818 vedené na LV č. 557 vo
výmere cca 5 000 m2, , v k.ú. Trstená na Ostrove z dôvodu vybudovanie Zberného dvoru,
-

a rozparcelovanie pozemku parc. č. 818 vedené na LV č. 557, 3/7 – ine vlastníkom je Obec
Trstená na Ostrove a 4/7 – ine je vlastníkom Ing. Petrovics, , v k.ú. Trstená na Ostrove.
Po ústnom dohovore s pánom Petrovicsom, po rozparcelovaním pozemku bude obci patriť tá
časť pozemku, ktorá je bližšie k dedine.
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K doplneným programom:
- parcela pri budove ZŠ
M. Vasiková oslovila poslankyňu Mgr. K. Mészárosovú nasl. otázkami:
- zatiaľ nedostali kópiu zo zápisnice, v ktorom OZ Trstená na Ostrove schválilo nájomnú
zmluvu
Starostka – je zverejnená na webovej stránke obce
-nedostali odpoveď na zrušenie vecného bremena na parc.č. 205/8,205/13,205/14
Starostka – návrh na zrušenie vecného bremena na kat. úrad podali Vasikovci a kataster má
60 dní na vybavenie
-vo dvore ZŠ sú betónové stĺpce, ktoré žiadajú, aby boli odstránené
Starostka – bude všetko odstránené, ale na to potrebujeme pomoc, lebo sú veľmi ťažké a sám
údržbár ich nevie odstrániť
- Hasičská zbrojnica - projekt
-pán Culka – navrhol a prezentoval nový projekt na podanie žiadosti na dotáciu na výmenu
strechy a na zateplenie budovy hasičskej zbrojnice v cene výzvy.
Nakoľko návrh bol prezentovaný dňa 23.08.2017, a termín podania žiadosti je 30.08.2017,
poslanci a starostka sa dohodli v tom, že doba na pripravovanie žiadosti /vypracovať
kompletnú projektovú dokumentáciu /, je nepostačujúca a poslanci nesúhlasili s návrhom na
podanie žiadosti.
8/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1
Uznesenie č. 52/8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky s rozšírením
o ďalšie body programu.
Hlasovanie č. 1
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:7
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č.2

Uznesenie č. 53/8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Mgr. Katarína Mészárosová, Ladislav Gódány
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:7
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.3
Uznesenie č. 54/8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Trstená na Ostrove na 06.11.2017
b) určuje
hlavnému kontrolórovi obce Trstená na Ostrove pracovný úväzok 10 % týždenného
pracovného času
c) schvaľuje
spôsob voľby hlavného kontrolóra – verejným hlasovaním
- náležitosti písomnej prihlášky: overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
/osvedčenie o akreditácii hlavných kontrolórov obcí 1. alebo 2. stupňa je výhodou/, výpis
z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), profesijný životopis, súhlas so zverejnením
osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.
d/ ukladá
obecnému úradu zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra do 25.09.2017 a to na
úradnej tabuli a na webovom sídle obce Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č.4

Uznesenie č. 55/8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) b e r i e n a v e d o m i e
Zoznam záujemcov o novovytvorené stavebné pozemky na par.č. 649
b) U r č u j e
Poradie uchádzačov o novovytvorené stavebné pozemky na par.č. 649
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.6
Uznesenie č. 56/8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.7
Uznesenie č. 57/8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
a) vyhotovenie geometrického plánu parc. č. 818 vedené na LV č. 557 vo výmere 5 000 m2, ,
v k.ú. Trstená na Ostrove z dôvodu vybudovanie Zberného dvoru
b) rozparcelovanie pozemku parc. č. 818 vedené na LV č. 557 vo výmere 5 000 m2, , v k.ú.
Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 6
Prítomní

:7
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Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:0
:0
:0

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 23.08.2017 bolo ukončené o 22,00 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

Overovatelia:

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

..................................................................
Ladislav Gódány, poslanec OZ
Zapisovateľka:
...............................................................
Anikó Csikmáková, zamestnankyňa OCÚ
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