Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 7/2018-OZ
Trstená n/O, 17.10.2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 16.10.2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

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

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

Začiatok rokovania o 18,10 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, prítomných obyvateľov 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.
Program:
1/
Otvorenie – schválenie programu
2/
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy za rok 2017
4/
Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2018
5/
Správa nezávislého audítora za rok 2017
6/
Rozpočtové opatrenie č. 2
7/
Prerokovanie Návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav.
odpadmi na území obce Trstená na Ostrove
8/
Rôzne – aktuálne informácie starostky obce
9/
Diskusia
10/
Uznesenia
11/
Záver
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2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Júliu Pavolkovú a za
overovateľov poslankyne OZ: Méry Anikó, Mészárosová Katarína Mgr.
3/ Prerokovanie a schválenie Výročnej správy za rok 2017
Starostka obce predložila výročnú správu /viď príloha/. Hlavný kontrolór oboznámil
prítomných, že „Individuálna výročná správa obce Trstená na Ostrove“ bola vyhotovená
v súlade so zákonom a jej obsah zodpovedá predpísanej predlohe.
4/ Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2018
Starostka obce informovala prítomných s rozpočtovými výsledkami za I. polrok 2018, ktoré
boli poslané poslancom OZ /viď príloha/.
5/ Správa nezávislého audítora za rok 2017
Starostka obce predložila správu nezávislého audítora, Doc. Ing. Stanislava Igora Šimoniča,
CSc. Audítor zistil a konštatuje, že účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Obce Trstená n/O k 31.12.2017 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci
sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových
pravidlách. /viď. prílohu/.
6/ Rozpočtové opatrenie č. 2
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
2018 rozpočtovým opatrením. / viď. prílohu/

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

1 059,00 €
4 059,00 €
7 000,00 €
0,00 €
4 000,00 €

Názov

Rozpočet
2018
v€

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

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
FO príjmy
Rozpočtované
príjmy spolu
Bežné výdavky

227 888
5 000
118 867

9 853
5 000
0

237 741
10 000
118 867

1 059
0
7 000

238 800
10 000
125 867

351 755
227 774

366 608
234 627

8 059
4 059

374 667
238 686

Kapitálové

108 822

14 853
6
853
8 000

116 822

4 000

120 822
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výdavky
FO výdavky
Rozpočtové
výdavky spolu
Hospodárenie

15 110

0

15 110

351 706
49

14 853
0

366 559
49

0

15 110

8 059
0

374 618
49

7/ Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Trstená na Ostrove
Pani starostka predložila poslancom k nahliadnutiu tabuľku zobrazujúcu poplatky za odvoz
komunálneho odpadu za roky 2017, 2018 – na porovnanie /viď príloha/. Keďže výdavky
spojené s odvozom smetí stále narastajú, treba navrhnúť riešenie. V obci nastal ten problém,
že sa pred pár rokmi začali vyskytovať 240 l smetné nádoby a dokonca aj vrecia naplnené
odpadom položené pri smetných nádobách. Poslanci navrhujú zrušiť a zakázať vykladanie
vriec ku smetnej nádobe a navrhujú spolu s pani starostkou znížiť počet osôb na jednu smetnú
nádobu na 3 osoby z doterajších 5. Návrh zatiaľ nebol schválený.
Poslanec p. Balázs odišiel o 19,00 hod.
Poslankyňa V.Török odišla 19,20 hod.
8/ Rôzne
- veľa psov sa voľne pohybuje bez náhubku – treba pripraviť na to VZN
- na verejnom priestranstve je obec povinná skontrolovať stav stromov a drevín, zdravotne
nevyhovujúce stromy a zdravie, majetok ohrozujúce treba vyrúbať; obec zabezpečí náhradnú
výsadbu, avšak musí to zrealizovať z dotácií, keďže rozpočet na to nie je, preto to trvá trocha
dlhšie /kým sa vyhodnotí žiadosť o dotáciu, .../
9/ Diskusia
Občan pán Nagy Csaba sa spýtal, prečo boli vyrúbané dve lipy pri cintoríne, podľa neho im
nič nebolo. Pani strarostka – pri cintoríne žiadne lipy nerástli a neboli ani vyrúbané. Potvrdil
to aj pán poslanec Vízi. Nagy Csaba – treba si premyslieť výruby stromov, navrhuje najprv
zasadiť nové stromy až potom vyrúbať staré. P.starostka – to nie je možné zrealizovať, nie je
okolo stromov toľko veľa miesta.
10/ Uznesenia
K bodu č.1
Uznesenie č. 36/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa priloženej pozvánky.
Hlasovanie č. 1
Prítomní
Za
Proti

:5
:5
:0
3

zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.2
Uznesenie č. 37/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Méry Anikó, Mgr. Katarína Mészárosová
za zapisovateľku: Bc. Júlia Pavolková
Hlasovanie č.2
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.3
Uznesenie č. 38/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na

vedomie

výročnú správu 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. 39/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na

vedomie

správu o hospodárení a plnení rozpočtu obce za I.polrok 2018
Hlasovanie č. 4
Prítomní
Za
Proti

:5
:5
:0

4

zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.5
Uznesenie č. 40/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na

vedomie

správu nezávislého audítora za rok 2017
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.6
Uznesenie č. 41/7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 2
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
11/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 16.10.2018 bolo ukončené o 20,30 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
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Overovatelia:
............................................................
Méry Anikó, poslankyňa OZ

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

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