Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 10/2018-OZ
Trstená n/O, 04.12.2018

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 03.12.2018 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome Trstená na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Hlavný kontrolór:
Predseda MVK:
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Zoltán Écsi, poslanec OZ,
Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Hajlanka Kucsera, poslankyňa OZ,
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ,
Csaba Nagy, poslanec OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ
Mgr. Zuzana Bónová
Bc. Vojtech Ravasz
Richard Földes
Anikó Csikmáková
viď. prez. listinu

Začiatok rokovania o 18,00 hod.
1a/ 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, predsedu MVK, prítomných obyvateľov a zamestnancov
obce.
Oboznámila prítomných poslancov OZ s programom ustanovujúceho zasadnutia:
Program:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie starostky
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňuOCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: Zoltán Écsi, Ladislav Gódány .
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
Predseda MVK Richard Földes informoval prítomných o výsledkoch voľby starostu
a volieb do obecného zastupiteľstva konaných dňa 10.11.2018. / viď prílohu – zápisnica
MVK/
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Po oznámení sa s výsledkami volieb novozvolená starostka obce Z. Bónová Mgr.
zložila sľub a podpísala sa. Predseda MVK odovzdal starostke osvedčenie.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starostka pokračovala na zasadnutí so zložením sľubu poslancov obecného
zastupiteľstva. Poslanci OZ zložili a podpísali sľub. Predseda MVK odovzdal osvedčenie
poslancom.
Po zložení sľubu poslancov starostka konštatovala, že podľa prezenčnej listiny
poslanci OZ sú prítomní v plnom počte, preto zasadnutie vyhlásila za uznášaniaschopné.
f) Vystúpenie starostky
Po zložení sľubu novozvolená starostka predniesla svoj príhovor.
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania:
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva za zástupcu starostky obce počas celého
funkčného obdobia
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Určenie sobášiacich
6. Určenie platu starostky obce
7. Schválenie rozšírenia okruhu fyzických osôb o osobu starostu, ktorému obec zabezpečí
stravné lístky a bude prispievať na stravovanie
8. Schválenie používania osobného motorového vozidla starostky obce na služobné účely
pri výkone funkcie starostu
9. Diskusia
10. Záver
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starostka sa opýtala poslancov či chce niekto rozšíriť program zasadnutia? Ak nie pristúpime
k hlasovaniu:
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva za zástupcu starostky obce počas celého
funkčného obdobia
Starostka poverila poslankyňu OZ Hajnalku Kucserovú Mgr. na vykonávanie funkcie
„zástupca starostky„ počas celého funkčného obdobia 2018-2022 podľa §13b odsek 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2

Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka predniesla návrh na poverenie poslankyňu OZ Hajnalku Kucserovú Mgr. ,
ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutie podľa §12 ods.2. ods. 5 a ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0
5. Určenie sobášiacich
Starostka predniesla návrh na poverenie poslankyňu OZ Hajnalku Kucserovú Mgr. na
výkonom funkcie sobášiaceho poslanca Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0
6. Určenie platu starostu obce
Hajnalka Kucsera Mgr. predložila návrh schválenia platu starostky obce podľa zákona
SNR č. 253/1994 Z.z. úplne znenie, na základe §3 a § 4 ods. 1 citovaného zákona
s účinnosťou od 03.12.2018 vo výške 1,83 násobku priemernej mzdy v NH, navýšený o 50%,
čo činí hrubú mzdu vo výške 2 619,00 EUR.
Hlasovanie : za 5, proti 1 / Csaba Nagy/ , zdržal sa 0
7. Schválenie rozšírenia okruhu fyzických osôb o osobu starostu, ktorému obec
zabezpečí stravné lístky a bude prispievať na stravovanie
V zmysle §152 ods. 8 písm. c) zákona č. 311/2001 Z.z. rozšírenie okruhu fyzických
osôb o osobu starostky, ktorej obec zabezpečí stravné lístky a bude prispievať na stravovanie
podľa odseku 3 citovaného ustanovenia Zákonníka práce s účinnosťou od 03.12.2018.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0
8. Schválenie používania osobného motorového vozidla starostky obce na služobné účely
pri výkone funkcie starostu
Používanie osobného motorového vozidla DS 208 EM, Volkswagen Yetta vo
vlastníctve Mgr. Z. Bónovej na služobné účely pri výkone funkcie starostu. S účinnosťou od
03.12.2018 patrí starostke základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované
pohonné látky v zmysle §7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 0
9. Diskusia
Starostka prezentovala dosiahnuté výsledky vo volebnom období 2014-2018.
10. Záver
Pani starostka: „Oficiálna časť dnešného slávnostného zasadnutia OZ sa skončila.
Dovoľte mi, aby som v mojom mene a mene OZ Vám poďakovala za účasť a popriala Vám
veľa zdravia a šťastia, požehnané, radostné a veselé Vianoce. Srdečne Vás pozývam na malé
pohostenie.“
K bodu č. 1
Uznesenie č. 54/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
A/ berie na vedomie
- výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
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- vystúpenie novozvoleného starostu
B/ konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Zuzana Bónová Mgr. zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Zoltán Écsi, Ladislav Gódány ml., Hajnalka Kucsera Mgr., Helena
Mészárosová, Csaba Nagy, Mária Szalayová.
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 2
Uznesenie č. 55/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
-schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 56/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e
určenie Zoltána Écsiho a Ladislava Gódánya za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku
Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OCÚ
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3
Uznesenie č. 57/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
poveruje
- poslankyňu OZ: Hajnalka Kucsera Mgr. za zástupcu starostky obce Trstená na Ostrove
počas celého funkčného obdobia 2018 -2022 podľa § 13b odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie č. 4
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Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4
Uznesenie č. 58/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
poveruje
- poslankyňu OZ: Hajnalka Kucsera Mgr. zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie č. 5
 Prítomní
:6
 Za
:6
 Proti
:0
 zdržal sa
:0
 nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5
Uznesenie č. 59/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
poveruje
v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov výkonom
funkcie sobášiaceho nasledovnú poslankyňu Hajnalku Kucserovú Mgr. v prípade
neprítomnosti starostky obce
Hlasovanie č. 6
 Prítomní
:6
 Za
:6
 Proti
:0
 zdržal sa
:0
 nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6
Uznesenie č. 60/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
- určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu
Mgr. Zuzany Bónovej na základe §3 a § 4 ods. 1 citovaného zákona s účinnosťou od
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03.12.2018 vo výške 1,83 násobku priemernej mzdy v NH, navýšený o 50%, čo činí hrubú
mzdu vo výške 2 619,00EUR.
Hlasovanie č. 7
 Prítomní
:6
 Za
:5
 Proti
:1
 zdržal sa
:0
 nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7
Uznesenie č. 61/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
v zmysle §152 ods. 8 písm. c) zákona č. 311/2001 Z.z. schvaľuje rozšírenie okruhu fyzických
osôb o osobu starostu, ktorému obec zabezpečí stravné lístky a bude prispievať na
stravovanie podľa odseku 3 citovaného ustanovenia Zákonníka práce s účinnosťou od
03.decembra 2018
Hlasovanie č. 8
 Prítomní
:6
 Za
:6
 Proti
:0
 zdržal sa
:0
 nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 8
Uznesenie č. 62/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
používanie osobného motorového vozidla Volkswagen Yetta, DS – 208 EM vo vlastníctve
Mgr. Z. Bónovej na služobné účely pri výkone funkcie starostu. S účinnosťou od
03.decembra 2018 patrí starostovi základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za
spotrebované pohonné látky v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách.
Hlasovanie č. 9
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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11/ Záver
Starostka a poslanci OZ stanovili termín najbližšieho zasadnutia OZ na 17.12.2018 o 18,00
hod.
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 03.12.2018 bolo ukončené o 20,00hod.

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

............................................................
Zotán Écsi, poslanec OZ

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

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