Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 7/2016-OZ
Trstená n/O, 14.06.2016

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 13.06.2016 o 18.30 hod. v Trstenej na Ostrove v Kultúrnom dome
Prítomní :
Poslanci OZ :

Ján Culka , poslanec OZ,
Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
ml. Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ, odchádzala o 20,10 hod.
Robert Balázs, poslanec OZ,
Ladislav Vízi, poslanec OZ, prichádzal o 20,30 hod.
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
Anikó Csikmáková, zamestnankyňa OÚ
Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Sybila Szabóová
Zapisovateľka:
Bc. Júlia Pavolková,
Obyvatelia obce:
viď. prez. listinu
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 hlavnú
kontrolórku, prítomných poslancov a zamestnankyne. 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. Pán Culka doplnil
program o zákon č. 219/1996 o požívaní alkoholických nápojov.
Program:
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/ a) záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Trstená na Ostrove za rok 2015,
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2015
4/ Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2015
5/ Rozpočtové opatrenie č. 1
6/ NÁVRH VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Trstená na Ostrove
7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trstená na Ostrove
na II. polrok 2016
8/ Rôzne – správa starostky obce:
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Obvodný banský úrad – miestna obhliadka dobývania štrkopieskov na par.č.
306/52 – O. Pongrácz
ZŠ s VJM Baka – výpoveď zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb pre ZŠ,
MŠ Trstená na Ostrove
Obecný deň – informovanie
Vysporiadanie pozemkov na území obce Trstená na Ostrove – zmluva s p.Vidom
Určenie ceny inzerátov v denníku obce Nádasdi Napló
BOZP – projekt
Ukladanie parkiet v kultúrnom dome
Vysporiadanie pozemkov 456/1 (cesta vedúca k poľnohospod.družstvu)
O. Pongrács – odpoveď od p. Pongrácza na vysporiadanie majetkových vzťahov
na parc.č. 78/20 a 78/22
ZŠ pozemky – informácia o vyžiadaných dokumentoch
Súťaž Challenge – triatlon
Rozhodnutie Ministertsva školstva o vyradení zo siete škôl a školských zariadení
SR ZŠ s VJM – Alapiskola a školský klub detí pri ZŠ Trstená na Ostrove

9/ Diskusia
10/ Uznesenia
11/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Júliu Pavolkovú
overovateľov poslancov OZ: Róbert Balázs a Ján Culka.

a za

3/ a) záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Trstená na Ostrove za rok 2015
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2015
Hlavná kontrolórka obce predložila hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu za rok 2015 /viď.
Prílohu č. 1/ a záverečný účet obce Trstená na Ostrove za rok 2015 / vid. Prílohu č.2/.
Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona o obecnom zriadení
a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na
15 dní spôsobom v obci obvyklým a členovia obecného zastupiteľstva ho elektronicky
obdržali na preskúmanie.
Hlavná kontrolórka obce v súlade s ods.1 písm. c) 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložila stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
Trstená na Ostrove za rok 2015 / viď. Prílohu č.3/.
Návrh záverečného účtu za rok 2015 bol obecným úradom spracovaný v súlade
s ustanovením § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záverečný účet obce
obsahuje všetky zákonom stanovené údaje. Zároveň je splnená aj zákonom určená podmienka
prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového
roka podľa § 16, ods.12 zákona o rozpočtových pravidlách.
Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky
ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2015
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boli:
- rozpočet obce na rok 2015 a jeho úpravy,
- účtovné výkazy obce k 31.12.2015 vrátane poznámok k účtovným výkazom,
- návrh Záverečného účtu za rok 2015,
- plnenie rozpočtu obce za rok 2015.
Návrh záverečného účtu obce Trstená na Ostrove za rok 2015 bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
V súlade s § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčala
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Trstená na
Ostrove za rok 2015“ výrokom
súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.
A usporiadať zostatok finančných operácií vo výške 13 760,- € a jeho prevod do rezervného
fondu obce.
4/ Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2015
Starostka obce predložila výročnú správu /viď Príloha č. 4/. Hlavná kontrolórka oboznámila
prítomných, že „Individuálna výročná správa obce Trstená na Ostrove“ bola vyhotovená
v súlade so zákonom a jej obsah zodpovedá predpísanej predlohe.
5/ Rozpočtové opatrenie č. 1
Starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č.1 /viď Príloha č.5/.
6/ NÁVRH VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Trstená na Ostrove
Starostka obce predložila Návrh VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trstená na Ostrove /viď Príloha č.6/.
Obec má uzatvorenú zmluvu s firmou ENVI-PAK, a.s. k prevádzke systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových odpadov v rámci triedeného zberu
komunálnych odpadov.
7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trstená na Ostrove
na II. polrok 2016
Hlavná kontrolórka v súlade s ustanovením §18f zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2016
obecnému zastupiteľstvu obce Trstená na Ostrove /viď príloha č. 7/.
8/ Rôzne – správa starostky obce:
 Obvodný banský úrad – miestna obhliadka dobývania štrkopieskov na p.č. 306/52
– O. Pongrácz – inšpektormi OBÚ bola vykonaná miestna obhliadka a zistilo sa
nasledovné: na lokalite sa už dlhodobo nevykonáva žiadna činnosť. OBÚ
v Bratislave tu nebolo povolené žiadne dobývanie. Plocha jazera bola
zdokumentovaná a bola vyhotovená fotodokumentácia. V okolí jazera je
vytvorený z jednej strany ochranný val, pravdepodobne zo štrkopieskov z hĺbenia
jazera.
 ZŠ s VJM Baka – výpoveď zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb pre ZŠ,
MŠ Trstená na Ostrove – obedy a olovrant pre materskú školu budú zabezpečené

3













zo školskej jedálne v Hornom Bare, otázka osoby a spôsobu doručenia ešte
nedoriešené
Obecný deň – informovanie – starostka informovala prítomných o programe
a vystupujúcich na Obecnom dni
Vysporiadanie pozemkov na území obce Trstená na Ostrove – zmluva s p.Vidom –
informovanie o ponuke p.Vidu
Určenie ceny inzerátov v denníku obce Nádasdi Napló – poslanci OZ
prerokovali, navrhli a odsúhlasili nasledovné ceny inzerátov: 20,-EUR za inzerát
na celú stranu /A4/, 10,-EUR za inzerát na polovicu strany v denníku /A5/ a suma
5,-EUR za inzerát, ktorý zaberie ¼-nu strany a menej
BOZP – projekt – p. Sivák ponúkol vypracovanie potrebných certifikátov a školení
za 70,-EUR/mesačne + 30,-EUR/mesačne za úkony, ktoré sa v krátkom čase zrušia
zmenou zákona. Poslanec p.Culka zabezpečí vypracovanie potrebných BOZP
projektov jeho certifikovaným pracovníkom zadarmo
Ukladanie parkiet v kultúrnom dome – poslanci OZ sa zhodli, že namiesto
plávajúcich parkiet odporúčajú keramickú dlažbu, ktorá je odolnejšia. P. Ladislav
Vízi zabezpečí vypracovanie cenovej ponuky a na ďalšom zasadnutí sa to
prerokuje
Vysporiadanie pozemkov 456/1 (cesta vedúca k poľnohospod.družstvu) – zatiaľ
len ústna odpoveď zo Slov.vodohospod.podniku o prepísaní pozemkov 456/1
naspäť na majetok obce, existujú fotografie /ortofoto/,že tá cesta je súčasťou obce
už desiatky rokov, čaká sa na vyjadrenie z Banskej Štiavnice, že už nepotrebujú
používať danú cestu
O. Pongrácz – odpoveď od p. Pongrácza na vysporiadanie majetkových vzťahov
na parc.č. 78/20 a 78/22 – poslanci OZ trvajú na zámene pozemkov. Ďalej obecné
zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu povinnosť nájsť vhodný pozemok na
zámenu adekvátne podľa požiadavky p. Pongrácza
ZŠ pozemky – informácia o vyžiadaných dokumentoch
Súťaž Challenge – triatlon – obec poskytne 42 dobrovoľníkov, ktorí budú počas
súťaže zabezpečovať bezproblémový priebeh a občerstvenie pre súťažiacich
Rozhodnutie Ministertsvo školstva o vyradení zo siete škôl a školských zariadení
SR ZŠ s VJM – Alapiskola a školský klub detí pri ZŠ Trstená na Ostrovestarostka oboznámila prítomných o obdržaní Rozhodnutia Min.školstva o vyradení
ZŠ s VJM – Alapiskola a školského klubu pri ZŠ zo siete škôl

9/ Diskusia
Starostka oboznámila prítomných o zrušení CO skladu.
Cintorín – prevádzku cintorína a pohrebných služieb zabezpečuje Jozef Bereck v súlade
s prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
Piesok dovezený na miestne detské ihrisko a do pieskoviska materskej školy.
Od firmy z Komárna Agrárinovačné centrum obec obdrží niekoľko rýchlorastúcich stromov
Paulownia /čínsky cisársky strom /v troch farbách, Agrárinovačné centrum zabezpečí
celoročnú starostlivosť o tieto stromy. Po 8ich rokoch zabezpečí výrub vhodných stromov na
ďalšie spracovanie a surový materiál rozdelí v pomere jedna polovica pre obec a druhá
polovica pre Agrárinovačné centrum. V nasledujúcich dňoch sa urobí prieskum v obci, kde by
sa mohli takéto stromy vysadiť.
ŠK Team Trstená na Ostrove – miestni obyvatelia futbalisti neprejavili záujem naďalej hrať
futbal za ŠK Team Trstená na Ostrove, ......
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10/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 39/7/2016

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. 40/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Róbert Balázs, Ján Culka
za zapisovateľku: Júlia Pavolková
Hlasovanie č. 2
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3

Uznesenie č. 41/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 – bez výhrad
b) s c h v a ľ u j e
-. záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad
- usporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 13 760 € a jeho prevod do rezervného
fondu obce
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Hlasovanie č. 3
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4

Uznesenie č. 42/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e
výročnú správu obce za rok 2015 – bez výhrad
Hlasovanie č. 4
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5

Uznesenie č. 43/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie č. 5
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6

Uznesenie č. 44/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 6
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
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zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené

K bodu č. 7

Uznesenie č. 45/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trstená na Ostrove na II. polrok
2016
Hlasovanie č. 7
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 8

Uznesenie č. 46/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
zápisnicu Obvodného banského úradu
Hlasovanie č. 8
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 47/7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
výpoveď zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb pre ZŠ, MŠ Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 9
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
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nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 48/7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
ceny za inzeráty v miestnom denníku Nádasdi Napló: 20,-EUR za inzerát na celú stranu /A4/,
10,-EUR za inzerát na polovicu strany v denníku /A5/ a suma 5,-EUR za inzerát, ktorý
zaberie ¼-nu strany a menej
Hlasovanie č. 10
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 49/7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
správu starostky obce o vysporiadaní pozemkov na parc.č.456/1
Hlasovanie č. 11
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 50/7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
ukladá povinnosť
Obecnému úradu nájsť vhodný pozemok adekvátne podľa požiadaviek p.Pongrácza
Hlasovanie č. 12
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 51/7/2016
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Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
Rozhodnutie Ministertsva školstva o vyradení zo siete škôl a školských zariadení SR ZŠ s
VJM – Alapiskola a školský klub detí pri ZŠ Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 13
prítomní
: 6
za
: 6
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 13.06. 2016 bolo ukončené o 22,30 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Ján Culka, poslanec OZ
............................................................
Róbert Balázs, poslanec OZ

Zapisovateľka:
...............................................................
Júlia Pavolková, zamestnankyňa OCÚ
9

