Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 9/2015-OZ
Trstená n/O, 11.11.2015

Zápisnica

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 11.11.2015 v Trstenej na Ostrove na Obecnom úrade
Prítomní :
Poslanci OZ :

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

Neprítomný:
Robert Balázs, poslanec OZ,

O 19,30 hod. odišla Virág Török, poslankyňa OZ
počet poslancov celkom 5
Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obceviď prez. listinu
Začiatok rokovania o 18,00 h.
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, kontrolórku obce, zamestnankyňu obce a obyvateľov obce.
Konštatovala, že podľa prezenčnej listiny poslanci OZ sú prítomní v nadpolovičnej väčšine ,
preto zasadnutie vyhlásila za uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných OZ s programom rokovania, ktoré Virág Török, zást.
starostky žiadala doplniť o program:
„Rozhodovanie o plate starostu obce Trstená na Ostrove“
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice OZ
3/ Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho roka 2014/2015 v MŠ a ZŠ a príprava na
školský rok 2015/2016 v MŠ a ZŠ
4/ Správa o činnosti starostky obce
5/ Návrh na vyradenie Základnej školy s VjM Trstená na Ostrove 124, 930 04 Trstená na
Ostrove a Školského klubu pri ZŠ s VJM Trstená na Ostrove č. 124, 930 04 Trstená na
Ostrove č. zo siete škôl a školských
zariadení
6/ Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na
úhradu režijných nákladov a o podmienkach ich úhrady pre školy a školské zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trstená na Ostrove
7/ Správa nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo Obce Trstená na /O za rok 2014
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8/ Schválenie strategického dokumentu„ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Trstená na Ostrove“ na roky 2015-2020
9/ Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce
Trstená na Ostrove
10/ Schválenie prevodu obecného nehnuteľného majetku - pozemkov na iné osoby v lokalite
za chatami na Jurovej ceste / viď. prílohu/ v k.u. Trstená na Ostrove
11/ Rozpočtové opatrenie č.2 na zmenu rozpočtu na rok 2015
12/ Iné: Založenie občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
….
Žiadosť o zápis do zoznamu periodickej tlače
13/ Diskusia
14/ Uznesenia
15/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za zapisovateľku určila starostka obce Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OCÚ a za
overovateľov Mgr. Katarína Mészárosová a Virág Török, poslancov OZ.
3/ Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho roka 2014/2015 v MŠ a ZŠ a príprava na
školský rok 2015/2016 v MŠ a ZŠ
Riaditeľka MŠ predkladala vyhodnotenie školského roka 2014/2015 a prípravu na šk. rok
2015/2016 v MŠ – viď. prílohu
Riaditeľka MŠ pripomenula, že t. č. MŠ navštevuje 14 detí a vo februári nastúpi ešte 1 dieťa
a do ZŠ nastúpi v školskom roku 2015/2017 5 detí.
Riaditeľ ZŠ predkladal vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho roka 2014/2015 a prípravu
na školský rok 2015/2016 v ZŠ / viď. prílohu/ a ďalej ich informoval, že anglický jazyk učí
Rozália Challinor a náboženskú výchovu Réka Mészárosová Mgr. / viď. prílohu/.
Mgr. Zuzana Bónová – poďakovala pedagógom za vykonanú prácu.
5/ Návrh na vyradenie Základnej školy s VjM Trstená na Ostrove 124, 930 04 Trstená
na Ostrove a Školského klubu pri ZŠ s VJM Trstená na Ostrove č. 124, 930 04 Trstená
na Ostrove č. zo siete škôl a školských
zariadení
Starostka oznámila prítomným, že dôvodom návrhu na vyradenie ZŠ a jej súčastí zo siete škôl
a školských zariadení sú na základe spracovanej analýzy predovšetkým ekonomické dôvody,
ktoré sú spôsobené dôsledkom výrazného zníženia počtu žiakov v školskom roku 2016/2017
a v nasledujúcich školských rokov.
Od septembra je predpokladaný počet žiakov v Základnej škole: 3 žiak, čo spôsobí zníženie
finančných prostriedkov v oblasti prenesených kompetencií.
Poslanec L. Vízi navrhol , že by sme mali nájsť nejaké riešenie , aby ZŠ nebola zrušená od
školského roka 2016/2017, ale samotné riešenie ani on nevedel navrhovať.
6/ Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške
príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach ich úhrady pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trstená na Ostrove
Starostka obce predkladala VZN 1/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia./ viď. prílohu/
7/ Správa nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo Obce Trstená na /O
Starostka obce Mgr. Zuzana Bónová predkladala 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 31.12.2014 a na výsledky jej
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celkového hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom
o účtovníctve .. /viď. prílohu/.
8/ Schválenie strategického dokumentu„ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Trstená na Ostrove“ na roky 2015-2020
PHSR rozvoja obce je spracovaný ako nový plánovací dokument obce, ktorý je a bude
nevyhnutnou prílohou pri žiadostiach obce o čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu a z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v programovacom období
2014 – 2020.
1.1.2015 nadobudol účinnosť nový zákon NR SR č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, z ktorého vyplývajú zmeny pre
podporu regionálneho rozvoja podľa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce. Základnou zmenou je zmena PHSR podľa novej metodiky a tieto plánovacie
dokumenty dať do súladu s požiadavkami zákona do 31.12.2015.
PHSR vypracoval spoločnosť EKOPLÁN, s.r.o., 851 06 Bratislava, Budatínska 10.
9/ Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej hlavným kontrolórom
obce Trstená na Ostrove
Ing. Sibyla Szabóová, hlavná kontrolórka predkladala správu o výsledku následnej
finančnej kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce Trstená na Ostrove .
10/ Schválenie prevodu obecného nehnuteľného majetku - pozemkov na iné osoby
v lokalite za chatami na Jurovej ceste / viď. prílohu/ v k.ú. Trstená na Ostrove
Starostka oboznámila poslancov, že užívatelia pozemkov na Jurovskej ceste: boli vyrozumení
a bolo im doručená ponuka na odpredaj pozemkov. Všetci súhlasili s našou ponukou a majú
záujem odkúpiť od obce pozemky za chatami , ktoré vlastne roky už využívajú ako záhradu,
alebo dvor.
Potrebné vyhotoviť kúpnu zmluvu.
Priezvisko a meno

Č. parc.

Druh pozemku

P.Svajvalčík
Ing. P. Hrmo
Z. Écsi
M. Víziová
M. Kubáňová
M. Kubáňová

630/12
630/13
630/14
630/15
1062/1
630/18

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ost. plochy
Orná pôda

Výmera
pozemku
45
45
33
37
213
114
487

Predajná cena.
337,50
337,50
247,50
277,50
1597,50
855,00
3652,50

11/ Rozpočtové opatrenie č.2 na zmenu rozpočtu na rok 2015
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
2015 rozpočtovým opatrením. / viď. prílohu/.
V programe 10: prostredie pre život – pohonné hmoty- bol upravený rozpočet z 350,00 €
na 850,00 €, nakoľko bola kosená tráva aj u dôchodcov ktorí žijú osamotene.
Ján Culka - poslanec OZ sľúbil, že v roku 2016 zabezpečí 100 l PHM na kosenie trávy, aby
obec naďalej kosila trávu u dôchodcov, ktorí žijú osamotene.
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Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2015
Názov

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
FO príjmy
Rozpočtované
príjmy spolu
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
FO výdavky
Rozpočtové
výdavky
spolu
Hospodárenie

Rozpočet 2015
v€

181 760
0

Zmena rozpočtu Zmena rozpočtu Zmena rozpočtu
po navrhovanom po navrhovanom
v€
1. rozpočtovom 2. rozpočtovom podľa II.
opatrení v €
opatrení v €
rozpočtového
opatrenia

184 040
0

184 040
0

0

10 848

10 848

181 760
178 460

194 888
180740

-3 740

194 888
177 000

0

7 700

3 740

11 440

3 300

3 300

0

3 300

181 760

191 740

0

191 740

0

3 148

3 148

Rozhodovanie o plate starostu obce Trstená na Ostrove
Virág Török zástupca starostky obce navrhovala zvýšiť základný plat starostky obce
z doterajších 20 % na 45%. od 01.01.2016 ./ viď. prílohu/
12/ Iné: Založenie občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov ….
Starostka navrhla prítomným založiť občianske združenie, nakoľko cez obč. združenie je
možné zabezpečovať dotácie, granty od fyzických a právnických osôb na podporu aktivít
a činnosti združenia.
Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Združenia sú právnickými osobami. Vznikajú registráciou. Registračným orgánom je
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy,
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.
Správny poplatok je 66 €.
Návrh na registráciu môžu podať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť
starší ako 18 rokov (prípravný výbor). Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú
svoje mená a priezviská, rodné čísla a adresy bydliska. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako
18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene.
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12/ Žiadosť o zápis do zoznamu periodickej tlače
Starostka obce navrhla vydať periodickú tlač štvrťročne, v počte 270 ks za 180,00 €.
Periodickú tlač eviduje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č. 167/2008
Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tlačový zákon) v znení neskorších predpisov, a to zápisom do zoznamu periodickej tlače,
zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom zápisu z tohto zoznamu.
Pre zápis periodickej tlače do zoznamu je potrebné predložiť:
-žiadosť o zápis do zoznamu
-oznámenie o podieloch vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo
základnom imaní vysielateľa a štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa
Obce sú oslobodené od poplatkov podľa §4 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkov...... .
Na názov periodickej tlače si vypýtame nápady od obyvateľov obce.
4/ Správa o činnosti starostky obce od posledného zasadnutia OZ
Starostka podala informáciu prítomným, že od posledného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa
09.09.2015, okrem každodenných pracovných záležitostí, akým veciam venovala pozornosť
/ viď prílohu/.
13/ Diskusia
14/ Uznesenia
15/ Záver
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 89/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky a doplnenie
programu na základe žiadosti Virág Török s programom: „Rozhodovanie o plate starostu obce
Trstená na Ostrove
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. 90/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Mgr. Katarína Mészárosová a Virág Török
za zapisovateľku: p. A. Csikmákovú
Hlasovanie č. 2 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.3

Uznesenie č. 91/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za školský rok 2014/2015 a informáciu o
príprave výchovy a vzdelávania v MŠ a ZŠ na školský rok 2015/2016.
Hlasovanie č. 3 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5

Uznesenie č. 92/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s c h v a ľ u j e žiadosť obce o vyradenie:
- Základnej školy s VJM Trstená na Ostrove 128, 930 04 Trstená na Ostrove zo siete škôl
a školských zariadení k 31.08.2016,
- Školského klubu detí pri ZŠ s VJM Trstená na Ostrove č. 128, 930 04 Trstená na Ostrove zo
siete školských zariadení k 31.08.2016.
Hlasovanie č. 4 :
prítomní
: 6
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 1 / Ladislav Vízi/
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 6

Uznesenie č. 93/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu
režijných nákladov a o podmienkach ich úhrady pre školy a školské zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 5 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7
Uznesenie č. 94/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove

b e r i e na v e d o m i e
správu nezávislého audítora pre obecného zastupiteľstva Obce Trstená n/O za rok 2014
Hlasovanie č. 6 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 8
Uznesenie č. 95/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trstená na Ostrove na roky 2015-2020.
Hlasovanie č. 7 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 9

Uznesenie č. 96/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce Trstená na Ostrove o výsledku následnej finančnej kontroly
Hlasovanie č. 8:
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 10

Uznesenie č. 97/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) s c h v a ľ u j e
prevod obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú
pozemky v katastrálnom území obce Trstená na Ostrove, ktoré sú bližšie špecifikované
v prílohe č. 1 tohto uznesenia ( údaje o kupujúcich, vyznačenie parcelných čísiel a výmery
a ceny za 1 m² a ceny spolu).
b) zdôvodňuje spôsob predaja tým, že
k uvedeným parcelám obec nemá prístup, t.j. nevie ich efektívne využiť, a ani iným spôsobom
s nimi nakladať a taktiež nevie zabezpečiť zákonom predpísanú starostlivosť o ne.
Hlasovanie č. 9 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 11

Uznesenie č. 98/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2 podľa priloženej prílohy.
Hlasovanie č. 10 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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Uznesenie č. 99/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.
schvaľuje
zvýšenie základného platu starostu z doterajších 20 % na 45 %. Výška platu starostu s
účinnosťou od 1. januára 2016 bude 2 053 ,- € mesačne.
Hlasovanie č. 11 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 12

Uznesenie č. 100/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Založiť občianske združenie
Hlasovanie č. 12 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 101/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove

schvaľuje
Podať žiadosť o zápis do zoznamu periodickej tlače na Ministerstvo kultúry SR
Hlasovanie č. 13 :
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 4

Uznesenie č. 102/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e
správu o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 14 :
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
16/ Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva skončené dňa 11.11. 2015 o 21,30 hod.
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia: Virág Török:

.................................................

Mgr. Katarína Mészárosová
poslanci OZ :

.................................................

Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

....................................................
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