Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 4/2014-OZ
Trstená n/O, 11.03.2015

Zápisnica

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 11.03.2015 v Trstenej na Ostrove v KD
Prítomní :
Poslanci OZ :

Robert Balázs, poslanec OZ,
Gejza Dobócky Ing., poslanec OZ,
ml. Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ – zástupca starostky obce
Ospravedlnení:
Ladislav Vízi, poslanec OZ
Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obce- viď prez. listinu
Začiatok rokovania o 18,30 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 z obce..
Konštatovala, že podľa prezenčnej listiny poslanci OZ sú prítomní nadpolovičnej väčšine ,
preto zasadnutie vyhlásila za uznášania schopné.
Potom oboznámila prítomných OZ s programom rokovania .
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice OZ
3/ Predľženie PHS obce Trstená na Ostrove
4/ Štatút obce Trstená na Ostrove a rokovací poriadok OZ Trstená na Ostrove
5/ Vymenovanie obecného kronikára
6/ Zvýšenie limitu v pokladne obce na obdobie marec, apríl 2015/ odpad, DzN /
7/ Zmluva o nájme nehnuteľnosti – R. Culková a Dominik Culka
8/ Správa o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia
9/ Iné
10/ Diskusia
11/ Uznesenia
12/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za zapisovateľku určila starostka obce Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OCÚ a za
overovateľov Roberta Balázsa a Gejza Dobockyho Ing., poslancov OZ .
3/ Predľženie PHS obce Trstená na Ostrove
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V súčasnosti už nie je platný strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Trstená na Ostrove na roky 2008-2013. Dokument bol spracovaný podľa
zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
Dňa 01.01.2009 nadobudol účinnosť nový zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008
Z.z.
Cieľom PHSR ako kľúčového strategického strednodobého dokumentu obce je analýza
daností a potrieb obce Trstená na Ostrove, definovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu
rozvoju obce a ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Nový strategický dokument obce je
potrebné spracovať s ohľadom na situáciu v oblasti ekonomickej a hospodárskej našej krajiny
i celej Európy a tomuto vývoju je potrebné prispôsobiť priority a možnosti našej obce.
Predľženie platnosti PHSR obce Trstená na Ostrove na roky 2008-2013 do konca roku 2015
je v súlade s platnou legislatívou a metodickým pokynom k PHSR vydaným vtedajším
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. PHSR je v zmysle legislatívy dôležitým
podkladom pre schválenie potrebných prostriedkov v programovom rozpočte obce v danom
roku počas celého trvania platnosti PHSR a bez takéhoto schváleného dokumentu nie je
možné čerpať pomoc z fondov EÚ.
4/ Štatút obce Trstená na Ostrove a rokovací poriadok OZ Trstená na Ostrove
Starostka obce predložila návrh štatútu obce Trstená na Ostrove a návrh rokovacieho
poriadku OZ Trstená na Ostrove.
Štatút obce a rokovací poriadok OZ bol zaslaný poslancom pred zasadnutím OZ. Neboli
podané žiadne pripomienky. Návrh štatút obce a rokovací poriadok OZ bude vyložený na 15
dní na úradnú tabuľu obce a zverejňované na webovej stránke obce . / viď . prílohu/
5/ Vymenovanie obecného kronikára
Starostka obce vymenovala Juraja Mészárosa ml., bytom Trstená na Ostrove č. 85 za
obecného kronikára s účinnosťou od 12.03.2015 a odovzdala vymenovanie.
Podľa štatútu obce kronika obce Trstená na Ostrove sa vedie v maďarskom jazyku.
Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch.
Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce.
Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech
žitia miestneho spoločenstva.
Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po
predbežnom prerokovaní a vyjadrení príslušnej odborne komisie obecného zastupiteľstva.
6/ Zvýšenie limitu v pokladne obce na obdobie marec, apríl 2015/ odpad, DzN /
Starostka oznámila poslancom, že na obdobie marec, apríl 2015 zvyšuje limit v pokladne
obce na 4 000,00 EUR , nakoľko platia obyvatelia poplatok za odpad a daň z nehnuteľností.
7/ Zmluva o nájme nehnuteľnosti – R. Culková a Dominik Culka
Starostka obce pripravovala zmluvu o nájme nehnuteľnosti časti pozemku parc. č. 307/5
k. ú. o výmere 20 m² vedeného na LV č. 335 vo vlastníctve obce nachádzajúceho sa v k.ú.
Trstená na Ostrove. Dôvodom uzatvorenia zmluvy o nájme na dobu trvania 5 rokov je
žiadosť p. R. Culkovej a p. D. Culku, ktorí žiadali dočasné využitie časti predmetného
pozemku obce za účelom umiestnenia kapacitne väčšieho septiku na zber odpadovej vody.
Zmluva bola zaslaná poslancom pred zasadnutím, nemali žiadne pripomienky. / viď. prílohu/
8/ Správa o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia
Starostka informovala prítomných o činnosti od minulého zasadnutia. / viď. prílohu/
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9/ Iné :
Dňa 09.03.2015 po zaslaní pozvánku na OZ poslancom , Olivér Pongrácz podal žiadosť
o zámenu pozemkov č. 1057/1 vo výmere 428 m2 , LV č. 699 za pozemok č. 818 vo výmere
24296 m2, LV č. 557, z toho podiel obce 3/7, t.j. 10412,60 m2 a za parc. č. 819 vo výmere
724 m2 , LV 335. Nakoľko pozemok č. 1051/1 /ktorým vlastníkom je O. Pongrácz/ sa
nachádza pod futbalovým ihriskom, užíva sa obecné účely. / viď. prílohu: mapa , žiadosť, LV/
Poslanci dostali spisový materiál a na nasledujúce zasadnutie preštudujú uvedený materiál .
Starostka obce predkladala prítomným záväznú cenovú ponuku na modernizáciu VO v obci
Trstená na Ostrove. / materiál bol rozposlaný poslancom.
10/ Diskusia
K bodu č. 9 – O. Pongrácz osobne vysvetlil poslancom a prítomným hore spomínanú žiadosť
o zámenu pozemkov. Pozemok kúpil ešte v roku 2009 a chce vyriešiť vlastnícke vzťahy
s obcou, nakoľko chce využiť pôdu.
Vyjadril nevôľu , že terajšia a predchádzajúca starosta má – mala maximálny plat.
Robert Balázs – poslanec – nech najprv overí skutočnosť, nakoľko plat starostov je verejné.
Jozef Mészáros – pri chodníkoch a pri cestách parkujú autá a nedajú sa obísť , a v dedine sú
ulice veľmi úzke.
Starostka pripomenula, že v roku 2011 keď bola poslankyňa v obci aj ona sama chcela túto
problematiku s nejakým spôsobom vyriešiť, ale predchádzajúca starostka sa vyjadrila k tomu
tak, že najprv treba vlastnícke práva zistiť a vybaviť ich.
Richard Földes – k problematike č. 9 – t.j. futbalové ihrisko – poznamenal, že od O.
Pongrácza vedenia športu nepočul také slová, že by s nejakým spôsobom zabránil používať
futbalové ihrisko.
Vyjadril nesúhlas, že pani starostka vynadala naňho, pri požiaru u Horvátovcov.
Starostka – áno, lebo až po dvoch hodinách som bola oznámená, že je v dedine požiar , ale ani
vtedy nie od DHZ.
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1
Uznesenie č. 27/4/2015

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. 28/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Roberta Balázsa, Gejza Dobóckyho Ing.,
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. 29/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

predlženie PHSR obce Trstená na Ostrove na obdobie do 31.12. 2015
Hlasovanie č. 3 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4

Uznesenie č. 30/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

návrh Štatútu obce
Trstená na Ostrove a návrh Rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 4 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 5

Uznesenie č. 31/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove

b e r i e n a v e d o m i e , že p. Juraja Mészárosa ml., bytom Trstená na Ostrove č. 85 .
poverí starostka obce s vedením kroniky s účinnosťou od 12.03.2015
Hlasovanie č. 5
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7

Uznesenie č. 32/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

zmluvu o nájme časti pozemku parc. č. 307/5 k. ú. o výmere 20 m² vedeného na LV č. 335
vo vlastníctve obce nachádzajúceho sa v k.ú. Trstená na Ostrove. Dôvodom uzatvorenia
zmluvy o nájme na dobu trvania 5 rokov je žiadosť p. R. Culkovej a p. D. Culku, ktorí
žiadali dočasné využitie časti predmetného pozemku obce za účelom umiestnenia kapacitne
väčšieho septiku na zber odpadovej vody.
Hlasovanie č. 6
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
k bodu č. 8

Uznesenie č. 33/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

správu o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia OZ
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. 34/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

žiadosť o zámene pozemkov od Olivéra Pongrácza
Hlasovanie č. 8
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 35/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove

Súhlasí
so záväznou cenovou ponukou SE Predaj s. r.o. na modernizáciu verejného osvetlenia
Hlasovanie č. 9
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva skončené dňa 11.03. 2015 o 21,00 hod.
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

.
Overovatelia: Robert Balázs:

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

Gejza Dobócky Ing.
poslanci OZ :
Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

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