Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 4/2017-OZ
Trstená n/O, 22.05.2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 18.05.2017 o 18.30 hod. v Trstenej na Ostrove na OCU
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

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,
Mgr. Zuzana Bónová
Anikó Csikmáková,
viď. prez. listinu

Neprítomný:
Ladislav Vízi, poslanec OZ,
Hlavná kontrolórka: Ing. Sibyla Szabóová
Začiatok rokovania o 18,30 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, 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/ a/ Schválenie návrhu zmluvy o zriadení Združenia obcí – CLEAN AQUA
b/ schválenie stanov Združenia obcí CLEAN AQUA
4/ Návrh na zámenu pozemkov – vysporiadanie majetkových vzťahov na parc. č. 205/8
5/ Návrh na zámenu pozemkov na Zberný dvor – parc.č. : 477 v k.ú. Trstená na Ostrove,
druh pozemku: orná pôda, vedené na LV: 622
6/ Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu rozvojového
projektu s názvom: „ Zberný dvor”
7/ Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu rozvojového
projektu s názvom: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Trstená na Ostrove”.
8/ Žiadosť o povolenie ambulantného predaja v obci – firma KO-SE s.r.o.
9/ Rôzne
10/ Diskusia
11/ Uznesenia
12/ Záver
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2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňuOCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: Jána Culku a Ladislava Gódánya.
3/ a/ Schválenie návrhu zmluvy o zriadení Združenia obcí – CLEAN AQUA
b/ schválenie stanov Združenia obcí CLEAN AQUA
Starostka informovala poslancov, nakoľko rok 2018 bude rokom VODY, na konci roka 2017
alebo na začiatku roka 2018 bude vyhlásená výzva na dotáciu na Chránenú oblasť Žitného
ostrova na kanalizáciu. O zriadení Združenia obcí – CLEAN AQUA bude obecné
zastupiteľstvo rokovať , ak to bude potrebné k podaniuprojektu.
4/ Návrh na zámenu pozemkov – vysporiadanie majetkových vzťahov na parc. č. 205/8
Starostka informovala prítomných, že dňa 27.04.2017 bolo vydané oznámenie o začatí úz.
konania na zmenu dokončenej stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Trstená na
Ostrove”.
Na oznámenie o začatí konania majitelia pozemkov par.č. 205/8,205/13 a 205/14 podali námietku .
Na LV č. 713 je k pozemkom vecné bremeno, obsahom ktorého je držba a užívanie týchto pozemkov
vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu existujúcej stavby
Starostka a poslanci sa dohodli , že majiteľom pozemkov navrhnú zámenu pozemkov, t.j. za pozemky
vedené na LV č. 713 ,parc.č. 205/18, 205/13, 205/14 spolu o výmere 1648 m2 ,parcelu vedené na LV
335 parc.č. 649 o výmere 1 658 m2. /viď. príloha č. 1

5/ Návrh na zámenu pozemkov na Zberný dvor – parc.č. : 477 v k.ú. Trstená na
Ostrove, druh pozemku: orná pôda, vedené na LV: 622
Starostka informovala poslancov o návrhu na zámenu pozemkov na zberný dvor, parcelu
č.477 o výmere 11 897 m2 vedené na LV 622 / kde bola povodne čierna skládka/ s parcelou
č. 818 / orná pôda o výmere 10 412,57 m2/ smerom Jurová/.
Dohodli sa, že starostka má osloviť vlastníkov a poslanci schválili zámenu pozemkov.
Starostka informovala o cene projektovej dokumentácie cca 2 000 € a je potrebné vyhotoviť
aj analýzu projektu.
6/ Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu
rozvojového projektu s názvom: „ Zberný dvor”
Starostka informovala, že projekt na ZBERNÝ DVOR bude možné podať do konca októbra
2017.
Príprava projektovej dokumentácie cca 2 000 €.
7/ Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu
rozvojového projektu s názvom:
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Trstená na Ostrove”.
Na nasledujúcom zasadnutí sa tým budú zaoberať.
8/ Žiadosť o povolenie ambulantného predaja v obci – firma KO-SE s.r.o.
Starostka a poslanci súhlasili s ambulantným predajom, s tým že v prípade sťažnosti zo strany
obyvateľov obce na hlučný informačný signál, prerokujú povolenie.
9/ Rôzne
- Členský príspevok na združenie NÁDASDOK – p. Ján Culka ponúkol účelový
sponzorský dar na členský príspevok v sume 130 000 HUF na roky 2016,2017.
- Poslanec L. Gódány ml.znovu prezentoval návrh na výmenu pozemkov pri budove
JEDNOTA./ viď. príloha č. 2/
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L. Gódány má parcely vo výmere 106 m2/časť parc. č. 88/4/ a obec vlastní parcely vo výmere
149 m2 /časť parc.č. 88/3/.
L. Gódánymá záujem odkúpiť od obce 43 m2, čo je rozdiel medzi rozlohami horeuvedených
parciel.
Poslanci súhlasili s návrhom na výmenu pozemkov a určili cenu za pozemok 7,50 EUR/m2 /
na rozdiel medzi parcelami/.
10/ Diskusia
Starostka podala informáciu:
 že fitnes stroje boli objednané za 2 022 € z dotácie , obec z vlastných nákladov
zaplatí dopravu, DPH a montáž .
 na športové ihrisko a na detské ihrisko boli umiestnené smetné nádoby , cena
65 €/ks.
 OCU uzatvoril dohodu o vykonaní práce s Ladislavom Bölcsom na údržbárske
práce a so Štefanom Bónom na záhradkárske práce ako kosenie, polievanie
trávy. Starostka vyzvala poslancov, aby propagovali , kto by mal záujem
pracovať pre obec na základe dohody /záhradkárske práce/ môžu sa hneď
prihlásiť.
 OCU od 01. júna 2017 potrebuje ďalšiu osobu / ženu / na pomocnú prácu.
 na detskom ihrisku pri KD poškodili vysadené stromy - 5 ks. 1 ks stromu strojí
70,00 EUR. Pán I. Mészáros a pán S Nógel ml. zaplatia spoločne škodu.

11/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1
Uznesenie č. 24/4/2017
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.
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K bodu č.2
Uznesenie č. 25/4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Ján Culka, Ladislav Gódány
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 4
Uznesenie č. 26/4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
návrh na zámenu pozemkov na vysporiadanie majetkových vzťahov na parc. č. 205/8,
205/13,205/14
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 5
Uznesenie č. 27/4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
návrh na zámenu pozemkov na Zberný dvor parc.č. 818 na parc. č. 477
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:6
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
: 1 / R. Balázs/
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č. 6
Uznesenie č. 28/4/2017
s ch v a ľ u j e
podanie žiadosti na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu
rozvojového projektu s názvom: „ Zberný dvor”
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 8
Uznesenie č. 29/4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
žiadosť o povolenie ambulantného predaja v obci s firmou KO-SE s.r.o.
Hlasovanie č. 6
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9
Uznesenie č. 30/4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
úhradu členského príspevku na zduženie NÁDASDOK na roky 2016,2017
130 000,00 FT
Hlasovanie č. 7
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené

v sume

12/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
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Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 18.05.2017 bolo ukončené o 20,00 hod.

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

Overovatelia:

............................................................
Ján Culka, poslanec OZ

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