Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 2/2016-OZ
Trstená n/O, 26.01.2016

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 26.01.2016 v Trstenej na Ostrove na Obecnom úrade
Prítomní :
Poslanci OZ :

Neprítomný:

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

Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavný kontrolór obce:
neprítomná
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obce--------------------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 . Konštatovala, že podľa
prezenčnej listiny poslanci OZ sú prítomní v nadpolovičnej väčšine , preto zasadnutie
vyhlásila za uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných OZ s programom rokovania.
1/
2/
3/
4/

Otvorenie – schválenie programu
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Prerokovanie návrhu na vysporiadanie majetkových vzťahov na parc.č. 205/8, 13,14,15
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu rozvojového
projektu s názvom: „Vybudovanie kamerového systému v obci Trstená na Ostrove“ v
zmysle výzvy na opatrenie M07 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach PRV SR 2015-2020 podopatrenie 7.04
5 / Diskusia
6 / Uznesenia
7 / Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za zapisovateľku určila starostka obce Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OCÚ a za
overovateľov: Ladislav Gódány a Anikó Mészárosová , poslancov OZ.
3/ Prerokovanie návrhu na vysporiadanie majetkových vzťahov
na parc.č. 205/8, 13,14,15
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Starostka oboznámila poslancom , že dňa 19.01.2016 bola doručená od advokáta JUDR.
Ernesta Csonga , ako splnomocnený právny zástupca pani M. Vasíkovej, p. Kl. Csaplárovej
a p. Mar. Bórikovej , ako podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti, v intraviláne Obce
Trstená na Ostrove na parc. č. 205/8,13,14,15 / uvedené parcely sú pri stavbe ZŠ a MŠ
Trstená na Ostrove / odpoveď na našu žiadosť o osobné prerokovanie nášho návrhu na
vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov na mimoriadnom zasadnutí OZ. Vlastníci
nesúhlasili s návrhom obce , nemienia sa zúčastniť na rokovaní OZ obce . Do 31.01.2016
treba odpovedať resp. rozhodovať o nájmu pozemkov, resp. o kúpu pozemkov.
Pozn. Virág Török odchádzala . / rodinné dôvody/
4/ Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu
rozvojového projektu s názvom: „Vybudovanie kamerového systému v obci
Trstená na Ostrove“ v zmysle výzvy na opatrenie M07 – Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach PRV SR 2015-2020 podopatrenie 7.04
Starostka znova predkladala poslancom návrh na podanie žiadosti na kamerový systém obci
a Mgr. Štefan Pusztai obchodno- technický manažér fi. MAX network podrobne prezentoval
pred OZ projekt , vysvetľoval výhody kamerového systému.
Poslanci nesúhlasili s podaným žiadosti .
Pozn. Virág Török odchádzala .
5/ Diskusia
6/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 9/2/2016

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. 10/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Ladislav Gódány a Anikó Mészárosová
za zapisovateľku: p. A. Csikmákovú
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Hlasovanie č. 2
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.3
Uznesenie č. 11/2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie a
uznáva
nárok majiteľov pozemkov par.č. 205/8,13,14,15, ako vlastníkov danej nehnuteľnosti, s tým
že obec sa momentálne nenachádza v takej finančnej situácii, aby mohla akceptovať
navrhovanú sumu od vlastníkov, preto žiadame vlastníkov aby zvážili výšku nájomného
a žiadame vlastníkov o predloženie ponuky na predaj predmetných pozemkov , aby obec
mohla zaradiť do rozpočtu obce výdavky na kúpu pozemkov.
Hlasovanie č. 3
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4
Uznesenie č. 12/2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
n e s c h v a ľ u j e vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na realizáciu rozvojového projektu s názvom: „Vybudovanie kamerového
systému v obci Trstená na Ostrove“
Hlasovanie č. 4
prítomní
: 5
za
: 1
proti
: 0
zdržal sa
: 4
nehlasoval : 0
Uznesenie nebolo schválené
7/ 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 skončené dňa 26.01. 2016 o 19,30 hod.

Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

Overovatelia: Ladislav Gódány:
.................................................
Anikó Mészárosová
poslanci OZ :

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

Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

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