Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 1/2017-OZ
Trstená n/O, 31.01.2017

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 30.01.2017 o 18.00 hod. v Trstenej na Ostrove na Obecnom úrade
Prítomní :
Poslanci OZ :

Neprítomný:

Ján Culka , poslanec OZ,
Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ,
Robert Balázs, poslanec OZ
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Ladislav Vízi, poslanec OZ,

Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavná kontrolórka: Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obce:
viď. prez. listinu
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, hlavnú kontrolórku obce, zamestnankyňu a obyvateľov 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 návrhu rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2017-2019
4/ Knižnica – premiestnenie do budovy ZŠ
5/ Premiestnenie trvalého dopravného značenia – označenie obce
6/ Podané oznámenie vo veci priestupku na úseku ochrany životného prostredia
7/ Rôzne:
objednanie geometrického plánu k parcele č. 78/3
modernizácia kuchyne na Obecnom úrade a úložný systém na archív
kuchyňa v kult.dome – kúpa drezu a veľkého pracovného stola
8/ Správa starostky obce
9/ Diskusia
10/ Uznesenia
11/ Záver
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2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňuOCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ:Ladislav Gódány a Anikó Mészárosová.
3/ Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2017-2019
Poslanci a starostka obce podrobne prerokovali návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove
na roky 2017-2019 s nasledujúcimi pripomienkami:
Poslanec Balázs Róbert: Prečo sa zvýšili mzdové náklady?
Pani starostka: vysvetlila, že máme novú zamestnankyňu a plánujeme prijatie údržbára na ½ičný úväzok.
Poslanec Balázs Róbert: Prečo sú cestovné náhrady také vysoké?
Pani starostka: odporučila kúpiť firemné auto – nebude treba platiť za opotrebovanie jej
súkromného auta.
Stolnotenisový klub v sume 400,-EUR, CSEMADOK 1.000,- EUR a DHZ 3.500,- EUR
podali žiadosť na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, poslanci s uvedenými žiadosťami
súhlasili, s tým, že pre DHZ odporučili sumu 3.000,- EUR nakoľko doterajšia dotácia bola vo
výške 1.000,- EUR.
K výdavkom O ochrane prírody a krajiny: navrhli znížiť PHM, náklady na náhradné diely
a servis čo sa týka kosačky, zelená oáza – netreba nové kvety kúpiť ani stromy.
V skupine Rekreačné a športové služby – netreba investovať v tomto roku.
Ostatné kultúrne služby – poslanci navrhli znížiť náklady na spoločenské podujatia /Deň detí,
Maškarný ples/ - netreba v tomto roku cirkus, znížiť náklady na Deň obce . Pani poslankyňa
Mgr. Mészárosová Katarína mala pripomienku, že výdavky v sume 3000 až 4000 EUR je na
takúto malú obec zaťažujúce. Poslanci mali pripomienku, že sú také obce, kde organizujú Deň
obce každý druhý rok.
Pani starostka je toho názoru, že udalosti ako je Novoročný koncert, Maškarný ples a Deň detí
sa musia za každú cenu uskutočniť, aj keby mala ona získať sponzorov,pretože pri týchto
podujatiach je vždy zaplnený kultúrny dom obyvateľmi.
Nakladanie s odpadmi – poslanci Róbert Balázs a Ladislav Gódány ml. mali pripomienku, že
niektorí obyvatelia majú odpadovú nádobu 240litrovú a poplatok za odpad je určený na
120litrovú odpadovú nádobu. Navrhli, keď niekto príde zaplatiť poplatok za odpad na obecný
úrad, aby zamestnankyňa obce pri zaplatení poplatku zistila, akú veľkosť má nádoba a keď
majú 240l nádobu,tak nech si obyvateľ zakúpi ešte jednu nálepku. Ďalej navrhli, aby
zamestnankyne zabezpečené z Úradu práce, vykonali kontrolnú obhliadku v obci /kto aký
veľkú odpadovú nádobu vlastní/.
4/ Knižnica – premiestnenie do budovy ZŠ
Starostka a poslanci prerokovali premiestnenie knižnice do budovy ZŠ. Pracovníci OCU
pripravia knihy na prevoz do ZŠ a p. Ján Culka zabezpečí dopravu a pracovníkov na prevoz
knižnice a regálov.
5/ Premiestnenie trvalého dopravného značenia – označenie obce
Bude prejednané na nasledujúcom zasadnutí OZ.
6/ Podané oznámenie vo veci priestupku na úseku ochrany životného prostredia
Bude prejednané na nasledujúcom zasadnutí OZ.
7/ Rôzne:

objednanie geometrického plánu k parcele č. 78/3
modernizácia kuchyne na Obecnom úrade a úložný systém na archív
kuchyňa v kult.dome – kúpa drezu a veľkého pracovného stola
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Bude prejednané na nasledujúcom zasadnutí OZ.
8/ Správa starostky obce
Bude prejednané na nasledujúcom zasadnutí OZ.
9/ Diskusia
Odzneli otázky od obyvateľov obce:
Priska Mészárosová – Prečo sa zasadnutie koná na Obecnom úrade a nie v kultúrnom dome?
A prečo trvá 3-4 hodiny?
Pani starostka – Na začiatku volebného obdobia sa zasadnutia konali v KD aj napriek tomu,
že nebolo dostatočné vykurovanie v KD a vždy sa zúčastnilo len málo ľudí. 3-4 hodiny to trvá
z dôvodu, že je veľmi veľa úloh a vecí, ktoré treba riešiť.
Culka Ján – aj on odporúčal, aby bolo zasadnutie na OÚ z dôvodu nižších režijných nákladov.
Mészáros Jozef – informoval sa na Okresnom úrade, či kancelária starostky je verejným
miestom a dostal odpoveď, že kancelária starostky nie je verejný priestor.
Odpoveď starostky: je to verejné miesto.
Mészáros Jozef- chcel by sa informovať, na čo sa použijú finančné prostriedky z DzN? Ako
príklad uviedol postrekovanie proti komárom pred Dňom obce.
Culka Ján – postrekovanie proti komárom zaplatil on z vlastných zdrojov.
Mészárosová Priska – v Hospodárskych novinách sa dočítala o možnosti získania zľavy na
Dzn vo výške 50% pre obyvateľov nad 62 rokov, prečo o tom nevie obyvateľstvo obce?
Hlavná kontrolórka obce oznámila prítomným, že zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady hovorí, že správca dane
môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť zníženie dane z pozemkov,...pre fyzické
osoby staršie ako 62 rokov. Vo VZN č.2/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych
daniach...obecné zastupiteľstvo schválilo, že zníženie dane správca dane priznáva na základe
písomnej žiadosti podanej do 31.januára zdaňovacieho obdobia na základe individuálneho
posúdenia štatutárneho zástupcu obce. Je to malá obec prihliadnuc na počet obyvateľov –
nemôže si dovoliť takéto úľavy.
Mészárosová Priska – koľko zamestnancov má obec?
Pani starostka – na OÚ sú 2 zamestnanci, v MŠ 3 zamestnanci, hlavná kontrolórka
na 10%-ový úväzok a na dohodu na 4 hodiny 1 zamestnanec.
Mészárosová Priska – doteraz bol na OÚ 1 zamestnanec, tak prečo je potrebný ďalší?
Pani starostka – znásobila sa administratívna práca, pribudli nové povinnosti, treba
vypracovať aj žiadosti na dotácie, nakoľko miestne verejné budovy sú v havarijnom stave.
Hl.kontrolórka –v tomto roku treba využiť dotácie a k tomu je potrebné vypracovať veľa
dokumentácií. Preto sú dvaja zamestnanci na OÚ, lebo práce je viac a stále jej pribúda.
Mészárosová Priska – spýtala sa na nástupný plat starostky a terajší plat pani starostky.
Pani starostka – informovala, že jej mzda je zverejnená na webovej stránke obce /zápisnica
OZ/.
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Mészáros Jozef – navrhoval zvolať verejnú obecnú schôdzu / napr. pred postrekovaním proti
komárom pred Dňom obce by mali oznámiť, že postrekovanie komárov zriaďuje a zaplatí p.
J. Culka./, poznamenal, že netreba postrekovaním ohroziť zdravie obyvateľov.
Ján Culka – navrhoval pani starostke, nech si dá vyhotoviť IGHP prieskum ohľade fekálie
pôde a elaborator na postrekový materiál pre komárov.
Jozef Mészáros – fekálie vypúšťam na vlastný pozemok, na Okresnom úrade som sa opýtal,
že v Trstenej na O akú mám možnosť vypustiť fekálie. Na Okresnom úrade mi povedali, že na
vlastný pozemok môžemvypustiť.Od roku 1992 aj z KD, z cintorína som tiež ja zabezpečoval
odvoz fekálie.
Poslankyňa Virág Török odchádzala 20,30 hod.
10/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 1/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.2

Uznesenie č. 2/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Ladislav Gódány, Anikó Mészárosová
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č.4
Uznesenie č. 3/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e

premiestnenie knižnice do budovy ZŠ
Hlasovanie č. 3
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
: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 30.01.2017 bolo ukončené o 21,30 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Ladislav Gódány, poslanec OZ
..................................................................
Anikó Mészárosová, poslanec OZ
Zapisovateľka:
...............................................................
Anikó Csikmáková, zamestnankyňa OCÚ
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