Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 1/2019-OZ
Trstená n/O, 30.01.2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 28.01.2019 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Zoltán Écsi, poslanec OZ
Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ,
Csaba Nagy, poslanec OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Mgr. Zuzana Bónová
Anikó Csikmáková
viď. prez. listinu

Neprítomní:

Ladislav Gódány, poslanec OZ

Hlavný kontrolór:

Bc. Vojtech Ravasz

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, zamestnankyňu obce a obyvateľa obce. Skonštatovala,
že podľa prezenčnej listiny poslanci OZ sú prítomní v nadpolovičnej väčšine, preto
zasadnutie vyhlásila za uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných poslancov s programom rokovania.
Program:
1/
2/
3/

4/

5/

Otvorenie – schválenie programu.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Určenie osoby, ktorá bude oprávnená konať v mene Obce Trstená na Ostrove
v bankách /VÚB, a.s. , Prima banka Slovensko a.s., pri realizácii peňažných a
nepeňažných operáciách /t.j. výbery z bežného účtu, prevodné príkazy/
Prerokovanie zámeru obce predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na realizáciu rozvojového projektu Rozšírenie kamerového systému
v obci Trstená na Ostrove
Prerokovanie zámeru obce predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na realizáciu rozvojového projektu Rekonštrukcia budovu pošty v obci
Trstená na Ostrove“
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6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

Výrub drevín
Jednorázový príspevok pre dôchodcov
Schválenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2019-2021 a stanovisko hl.
kontrolóra obce
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: Csaba Nagy a Mária Szalayová.
3/ Určenie osoby, ktorá bude oprávnená konať v mene Obce Trstená na Ostrove v
bankách /VÚB, a.s. , Prima banka Slovensko a.s., pri realizácii peňažných a
nepeňažných operáciách /t.j. výbery z bežného účtu, prevodné príkazy/
Starostka navrhla Máriu Szalayovú za osobu, ktorá bude oprávnená konať v mene
Obce Trstená na Ostrove v bankách /VÚB, a.s., Prima banka Slovensko a.s., pri realizácii
peňažných a nepeňažných operáciách /t.j. výbery z bežného účtu, prevodné príkazy/, poslanci
s návrhom súhlasili.
4/ Prerokovanie zámeru obce predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na realizáciu rozvojového projektu Rozšírenie kamerového systému v obci
Trstená na Ostrove
Starostka oznámila poslancom, že žiadosť na dotáciu pre projekt z oblasti prevencie
kriminality na rok 2019 treba odovzdať do 03.03.2019, spoluúčasť 20 % .V roku 2018 boli
uložené kamery na 5 miestach / smer Jurová, ihrisko, smer Baka, cintorín a oproti OCU/.
Starostka a poslanci súhlasili s umiestnením ďalších kamier na nasl. miestach: budovy: MŠ,
POŠTA, vstup z H. Baru, oddychová zóna pri brehu hlavného toku Dunaja, vstup z Jurovej,
vstup pri penzione SAMAN.
5/ Prerokovanie zámeru obce predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na realizáciu rozvojového projektu „Rekonštrukcia budovy pošty
v obci Trstená na Ostrove“
Budova detská poradňa je v zlom stave, každoročne treba opravovať strechu, napriek
tomu výdatné dažde zaplavia budovu.
Starostka a poslanci uvažovali podať žiadosť :
- na Ministerstvo vnútra - odstránenie havarijných stavov budov
- na SIEA – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Starostka a poslanci súhlasili, že je potrebné urobiť prieskum na projekt Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov podľa m2 a podľa výsledku začať vypracovať
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu.
6/ Výrub drevín
Starostka prekladala návrh na výrub drevín / brezy/ – dva rady v blízkosti cesty na
parc. 285/1 / viď prílohu/, nakoľko v minulom roku vo veternom počasí 4 stromy sa zlomili,
pred dvoma týždňami tiež tri stromy sa zlomili a padli na cestu. Nakoľko pri vybudovaní
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kanalizácie bude postavená prečerpávacia stanica na tej parcele, kde sú vysadené brezy,
taktiež bude potrebné vyrúbiť stromy. Navrhla tam vysadiť také stromy, ktoré sú
vysadené pri KD.
Poslanec Csaba Nagy : stromy treba chrániť a nie vyrubiť
Starostka : kto bude zodpovedný, keď niečo sa stane – na niekoho spadne strom, je to cesta
kde deti chodia do škôlky.
Poslanec : Zoltán Écsi – treba sa opýtať Alexandera Dobsu, - lesníka, že stromy sú v akom
stave
Starostka: A. Dobsa potvrdenie o stave stromov nedá, a keď zavoláme arboréta, treba za to
platiť min. 250,00 €.
Starostka a poslanci súhlasili v tom, že teraz budú vyrúbané 2 rady stromov v blízkosti cesty.
7/ Jednorázový príspevok pre dôchodcov
Starostka a poslanci súhlasili, že jednorázový príspevok pre poberateľov starobného
dôchodku v sume 15,00 € bude vyplatený pre prihlásených minimálne 5 rokov na
trvalý pobyt v obci Trstená na Ostrove.
8/ Schválenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2019-2021
Bc. Vojtech Ravasz - hlavný kontrolór obce predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na rok 2019 a viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021. 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 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky2020-2021 zobrať na
vedomie.
Pripomienky k návrhu rozpočtu neboli podané.
Rôzne
Starostka oznámila, že voľby do orgánov samosprávy obcí sú vyhlásené na
13.04.2019 na sobotu, na podanie kandidátnych listín je termín 12.02.2019.
Voľba prezidenta SR v roku 2019 bolo vyhlásené : I. kolo 16.03.2019 a II. kolo
30.03.2019
Voľby do EP v roku 2019 – 25.05.2019
9/

Starostka oznámila, že je zmena v časovom harmonograme zasadnutí , bolo zasadnutie na
01.10.2019, ale zasadnutie bude 07.10.2019.
10/

Diskusia

11/

Uznesenia

12/

Záver

K bodu č.1
Uznesenie č. 1/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky.
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Hlasovanie č. 1
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.2
Uznesenie č. 2/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Csaba Nagy, Mária Szalayová
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 3
Uznesenie č. 3/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
Určuje
Osobu Máriu Szalayovú , ktorá bude oprávnená konať v mene Obce Trstená na Ostrove v
bankách -VÚB, a.s., Prima banka Slovensko a.s., pri realizácii peňažných a nepeňažných
operáciách /t.j. výbery z bežného účtu, prevodné príkazy/
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 4
Uznesenie č. 4/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
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nenávratného finančného príspevku na realizáciu rozvojového projektu Rozšírenie
kamerového systému v obci Trstená na Ostrove
b) ukladá obecnému úradu vykonať opatrenia na splnenie všeobecných podmienok a kritérií
poskytnutia nenávratného finančného príspevku na realizáciu rozvojového projektu
Rozšírenie kamerového systému v obci Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 5
Uznesenie č. 5/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
nenávratného finančného príspevku na realizáciu rozvojového projektu Rekonštrukcia
budovy pošty v obci Trstená na Ostrove“
b) ukladá obecnému úradu vykonať opatrenia na splnenie všeobecných podmienok a kritérií
poskytnutia nenávratného finančného príspevku na realizáciu rozvojového projektu
Rekonštrukcia budovy pošty v obci Trstená na Ostrove“
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 6
Uznesenie č. 6/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
výrub drevín v obci Trstená na Ostrove dva rady v blízkosti cesty na parc. 285/1
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:5
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
: 1 / Csaba Nagy /
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č. 7
Uznesenie č. 7/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
jednorazový príspevok pre poberateľov starobného dôchodku v sume 15,00 € v hotovosti
z pokladne obce, prihlásených minimálne 5 rokov na trvalý pobyt v obci Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 7
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 8
Uznesenie č. 8/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
a) berie na vedomie
- stanovisko HK k rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu
obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2021
- viacročný rozpočet obce Trstená na Ostrove bez programovej štruktúry na roky 2020-2021
Hlasovanie č. 8
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
b) schvaľuje
- rozpočet obce Trstená na Ostrove bez programovej štruktúry na rok 2019,
- 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. 9
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa

:5
:4
: 1/Csaba Nagy/
:0
6

nehlasoval
: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 28.01.2019 bolo ukončené o 20,15 hod.

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

Overovatelia:

............................................................
Csaba Nagy, poslanec OZ

.............................................................
Mária Szalayová, poslankyňa OZ

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