Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 2/2014
Trstená n/O, 04.06.2014

Zápisnica

zo 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 04.06.2014 o 19,00 hod. v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Juliana Benkóová, poslankyňa OZ,
Marta Kucserová, poslankyňa OZ,
Zoltán Kučera, poslanec OZ,
Robert Balázs, poslanec OZ,
Zuzana Bónová Mgr.. poslankyňa OZ
Monika Nagy , poslankyňa OZ
Ospravedlnení: János Nagy, Mgr. , poslanec OZ,
Starostka obce : Helena Lelkesová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka: Anikó Csikmáková,
Obyvateľ obce : Juraj Mészáros
Začiatok rokovania 19,00 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 Helena Lelkesová, ktorá privítala prítomných
poslancov, kontrolórku obce, zamestnankyňu obce a ostatných. prítomných. Konštatovala, že
podľa prezenčnej listiny poslanci OZ sú prítomní nadpolovičnej väčšine , preto zasadnutie
vyhlásila za uznášania schopné.
Oboznámila prítomných, že od poslanca Ladislav Vízi, dňa 30. 04. 2014 dostala obec
vzdanie mandátu poslanca OZ.
Podľa zápisnice na základe výsledkov volieb do miestnej samosprávy z roku 2010
nasledujúca osoba do zboru poslancov OZ Trstená na Ostrove je p. Monika Nagyová,
ktorá je prítomná a privítala ju medzi poslancom OZ.
Ďalej oboznámila prítomných s programom rokovania OZ a doplniť program rokovania
o bod/ Zrušenie predbežného opatrenia na parc. č. 78/ 7-8 a podanie žiadosti na DHZ SR
o poskytnutie dotácie na prestavbu hasičskej zbrojnice .
Poslanci OZ schválili zaradenie do programu rokovania uvedený bod.
Hlasovanie :
Program:
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OZ
3/ Vzdanie sa mandátu poslanca L. Víziho
4/ Zloženie sľubu nového poslanca do OZ - p. Monika Nagyová
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5/ Záverečný účet o hospodárení obce Trstená na Ostrove za rok 2013,
Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2013, správa o hospodárstve obce za rok 2013
a hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu obce za rok 2013
6/ Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2013
7/ Zmluva o prevádzkovaní vodohospodárskeho majetku obce ZV a.s.
8/ Rozpočtové opatrenie č.1
9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trstená na/O na II. polrok 2014
10/ Zrušenie predbežného opatrenia OS Dun. Streda ohľadne vybavenia dodatočného
stavebného povolenia pre Méry Františka a podanie žiadosti na DHZ SR na získanie
dotácie na prestavbu hasičskej zbrojnice.
11/ Uznesenia
11/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za zapisovateľku určila starostka obce Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OcÚ a za
overovateľov Marta Kučerová a Juliana Benkóová poslancov OZ .
3/

Vzdanie sa poslaneckého mandátu - p. Ladislav Vízi
Starostka oboznámila prítomných, že od poslanca Ladislav Vízi, dňa 30.04.2014 dostala
obec vzdanie sa mandátu poslanca OZ. Poslanci brali na vedomie.
Podľa zápisnice na základe výsledkov volieb do samosprávnych organov z roku 2010
nasledujúca kandidátka do zboru poslancov OZ Trstená na Ostrove je p. Monika Nagyová.
4/ Zloženie sľubu nového poslanca do OZ
Monika Nagyová zložila sľub za poslanca OZ Trstená na Ostrove.
5/ Záverečný účet o hospodárení obce Trstená na Ostrove za rok 2013
Starostka obce predložila záverečný účet obce Trstená na Ostrove za rok 2013./viď.
prílohu/ Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
spracovaný a zároveň aj zverejnený na 15 dní spôsobom v obci obvyklým t.j. na webovej
stránke obce ako aj na úradnej tabuli obce.
Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu obce za rok 2013
Starostka obce predkladala hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu obce za rok 2013. / viď.
prílohu/
Poslankyňa Bónová mala k plnenie rozpočtu niekoľko otázok. Starostka podala vysvetlenie
na všetky otázky v plnom rozsahu.
Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2013, správa o hosp. obce za rok 2013,
Hlavná kontrolórka obce v súlade s ods.1 písm. c) 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladala stanovisko k návrhu záverečného účtu
obce Trstená na Ostrove za rok 2013. / viď. prílohu/
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2013
boli:
- rozpočet obce na rok 2013 a úpravy,
- účtovné výkazy obce k 31.12.2013 vrátane poznámok k účtovným výkazom,
- návrh záverečného účtu za rok 2013 a
- plnenie rozpočtu obce za rok 2013.
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Návrh záverečného účtu obce Trstená na Ostrove za rok 2013 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 obecný
úrad odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu
obce Trstená na Ostrove za rok 2013“ s výrokom
súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.
6/ Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2013
Starostka obce predložila výročnú správu obce Trstená na Ostrove za rok 2013
/vid. prílohu zápisnice/.
7/ Zmluva o prevádzkovaní vodohospodárskeho majetku obce ZV a.s.
Starostka obce oboznámila prítomných, že obec dňa 28.04.2014 dostala
od vodárenskej spoločnosti a. s., odštepný Závod D. Streda „Zmluvu o prevádzkovaní“ –
predmetom, ktorej je prevádzkovanie verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby „
Rozšírenie vodovodu Trstená na Ostrove, zmluva doteraz bola uzatvorená na 10 rokov, teraz
chcú uzatvárať na dobu neurčitú , vypovedaná lehota je 3 mesiace /vidˇ. prílohu./
Pani Bónová mala dotaz na starostku, že ako prebieha vybavovanie výstavby kanalizácie
obce. Na dotaz starostka hneď oboznámila prítomných, že kvôli ROEP vybavenie
stavebného povolenie sa trošku mešká, ohľadne zistenia vlastníkov pozemku v rámci
ROEP-u. Poznamenala, že ROEP je údajne dokončujúcej fáze. Podľa predbežného zistenia
Obec musí obrátiť na Slovenský pôdny fond, aby poskytol pozemok buď na predaj alebo za
nájom na vybudovanie čerpacej stanice smerom do Baky. Jedná sa o výmeru pôdy 7,5 x 3,5 .
Stavebné povolenie je plánované na vybavenie v roku 2014. Po vybavení stavebného
povolenia obec odovzdá spisový materiál Zs. Vodárne a.s. na vybavenie dotácie z
europských fondov na výstavbu kanalizácie. Podľa vyjadrenia príslušných orgánov výstavba
sa má začať - uskutočniť.
8/ Rozpočtové opatrenie č.1
V súlade s § 14 ods. 2 písm. b) 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
2014 rozpočtovým opatrením. Zmeny v navrhovanom rozpočte obce sa týkajú úpravy
bežného rozpočtu s prekročením rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Obec získala dotáciu z Úradu práce na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti podľa dohody č. 21/§50j/NS 2014 .Bola prijatá Beáta Dobsová do pracovného
pomeru na základe dohody na 6 mesiacov od mája do– októbra 2014.. /viď. prílohu/
9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trstená na/O na II.
polrok 2014
Hlavná kontrolórka obce predkladala plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. / viď.
prílohu/
10/ Zistenie stavu a zrušenie predbežného opatrenia na parc. č. 78/7-8 na LV
č. 394 a podanie žiadosti na DHZ SR na získanie dotácie na stavbu hasičskej
zbrojnice
Starostka oboznámila prítomných, že vlastník nehnuteľnosti pri vybavení spisových
dokladov na dodatočné stavebné povolenie na espresso pri futbalovom ihrisku zistil, že
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že nehnuteľnosťou na základe predbežného opatrenia vydaného OS v Dun. Strede nemôže
nakladať. V budúcnosti plánuje dodatočné legalizovanie dostavby a dobudovať vodovod ..
Po zameraní pozemku bolo zistené, že parcely sú zaťažené, treba odstrániť zápis, ináč
nevie nakladať s tým , t.j. vybaviť dodatočné stavebné povolenie. Parcela povodne patrila
obce Trstená na Ostrove.
Starostka oboznámila OZ , že vyžiada spisový materiál od OS Dun. Streda a potom môže
rozhodovať OZ.
Starostka žiadala obecné zastupiteľstvo o udelenie súhlas na podanie žiadosti na úrad
DPO SR o poskytnutie dotácie na opravu budovy hasičskej zbrojnice v Trstenej na Ostrove.
Na základe telefonického hovoru gen. sekretárom DPO SR p. Vendelínom Horváthom
môžeme podať žiadosť na získanie dotácie na opravu dokončenej stavby hasičskej zbrojnice
v Trstenej na Ostrove. Starostka obce poznamenala, že už na výročnej schôdzi DHZ p.
Horváth vyhlásil ,že pre dobrovoľnú organizáciu zabezpečí 10 000.- € a podobne aj p. Ján
Culka riaditeľ Centrálnej záchrannej služby z Gabčíkova predseda DHZ v Trstenej n/O
taktiež 10 000.- € Starostka dodala, že treba objednať aj vyhotovenie projektovej
dokumentácie na stavebné povolenie na „ Zmenu dokončenej stavby PZ „, ktorá bude stáť
cca 3-4000.- € v prípade pôžičku na stavbu.
Poslanci jednohlasne splnomocnili starostku na podanie žiadosti na DHZ SR a vykonanie
úkonov ohľadne vybavenia dotácie , t.j. zabezpečenie podkladového materiálu na
vybavenie stavebného povolenia - LV, kópie mapy EN, projektovú dokumentáciu a v prípade
úspešnosti použiť nevyčerpaný úver cca v hodnote 50 tis € /viď. pôžičkový úver Dexia banky
prijaté na vyplatenie obchodu Jednota/ podľa rozpočtu PD stavby a podľa možnosti
zohnať ďalších sponzorov na uvedenú úlohu.
Poslankyňa Bónová mala nasledovné dotazy :
- prečo musia zo slepej uličky vynášať ľudia smeti
- z akých intervaloch zbierajú sklo, papier
- oznámila prítomných, že chcú organizovať podujatie “ OTVORENIE LETA „ či je
to dovolené , kedy bude obecný deň deti ,
- z rozpočtu obce, aby poslanci a starostka súhlasili s platením p. Gáborovi Lukácsovi
nakoľko každý deň zvoní v dedine na obed. Od každej rodiny dostáva na rok 2.- € .
Starostka odpovedala:
- nemá o tom vedomosti, že by museli obyvatelia zo slepej uličky vynášať odpad. Obráti sa
na firmu a zisti dôvody, prečo neodnášali odpad riadne. Doteraz pozbierali riadne každý 2
týždeň možno, že obyvatelia nevyložili včas.
- sklo a papier odnášajú podľa potreby – oznamujeme organizácie, ktorá odnáša odpad, že
máme plne nádrže a odnášajú na príslušné zberné miesta.
- deň detí kvôli tomu neoznámila, lebo nevedela presný dátum. Postavenie interaktívneho
hracieho parku len utorok poobede oznámila termín a zmluvu zasielali len v stredu ráno
voľný termín mali na deň 7.6.2014 a 28.06.2014/. Interaktívny hrací park a vystúpenie
klauna stojí 340,00 € . Deň detí sa začína od 16,00 hod. ,vystúpenie klauna je od 18,00
. hod a hrací park bude postavená do 21,00 hod.
- poslanci a starostka súhlasili , aby organizovala otvorenie leta
- Robert Balázs poslanec navrhoval za zvonenie pre G. Lukácsa 100.€
Poslanci OZ ani starostka s uvedeným návrhom nesúhlasili. Má to zaplatené od obyvateľov
obce, za každú rodinu dostáva 2 € ani daň nemusí platiť.
Starostka oboznámila prítomných, že D. Lelkes za otváranie a zatváranie brány cintorína
dostáva 250 € po odpočítaní dane ostane mu 200 € okrem toho pomáha aj farárovi pri
omšiach a za to nedostáva odmenu.
Monika Nagyová, vypočítala, že obec má 250 domov v niektorých bývajú 2 rodiny, z toho .
vyplýva, že G. Lukács dostáva ročne najmenej 500,- € podľa mňa má zaplatený zvonenie
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celkom slušne. Viem, že sú aj taký, ktorí dávajú aj väčšie sumy pri zbere za zvonenie.
Zároveň on žiadne dane z toho neplatí. Aj ostatní poslanci konštatovali, že má to slušne
zaplatené, nie je potrebné zo strany obce platiť G. Lukácsovi .
- nasledujúce zasadnutie bude pred obecným dňom, poslanci OZ budú v čas oznámený.
Po prerokovanie jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
k bodu č. 1
Uznesenie č. 8/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
a doplnenie programu o podanie návrhu na zrušenie predbežného opatrenia vzťahujúce sa na
parc. č. 78/7-8, LV č. 394 KÚ Trstená na Ostrove podané s . Františkom Mérim a podanie
žiadosti na získanie dotácie na stavbu hasičskej zbrojnice na DHZ SR.
Hlasovanie
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
k bodu č. 2
Uznesenie č. 9/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e
určenie Martu Kucserovú a Juliana Benkóovú poslancov OZ za overovateľov zápisnice a za
zapisovateľku Anikó Csikmákovú , zamestnankyňu OcÚ.
Hlasovanie
prítomní
: 6
za
: 67
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
k bodu č. 3 a 4
U z n e s e n i e č. 10/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
vzdanie si mandátu poslanca OZ Ladislava Víziho a zároveň vymenuje za poslanca Moniku
Nagyovú, ktorá zložila sľub poslanca OZ
Hlasovanie
prítomní
: 6
za
: 6
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proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
k bodu č. 5

Uznesenie č. 11/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
-. záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad
- usporiadanie prebytku rozpočtu obce za rok 2013 vo výške 4 154 € s použitím
na finančné operácie.
- usporiadať zostatok finančných operácií vo výške 854 € a zaradiť do rezervného fondu obce
b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2013 – bez výhrad
Hlasovanie
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
k bodu č. 6
Uznesenie č. 12/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie a
schvaľuje
správu o hospodárení obce za rok 2013
a hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu obce hlavného kontrolóra za rok 2013
Hlasovanie
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
k bodu č. 7

Uznesenie č. 13/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
výročnú správu obce za rok 2013 – bez výhrad
Hlasovanie
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
k bodu č. 8

Uznesenie č. 14/2/2014
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Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
podpísanie zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskeho majetku obce Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. spolu so zmluvou o prevádzkovaní na dobu neurčitú za
podmienok uvedených v zmluve
Hlasovanie
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
k bodu č. 9

Uznesenie č. 15/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
k bodu č. 10

U z n e s e n i e č. 16/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trstená na/O na II. polrok 2014
Hlasovanie
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
k bodu č. 11

U z n e s e n i e č. 17/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
poveruje
starostku obce zistenie skutočnosti na Okresnom súde DS ohľadne predbežného opatrenia
týkajúce sa parc. č. 78/7-8 LV č. 394, ktorým vlastníkom je František Méry nar. 16.05.1972
a na podanie žiadosť na dotáciu na prestavbu budovy hasičskej zbrojnice na úrad DPO SR a
vybaviť podklady na stavebné povolenie.
Termín : do konca júla 2014
Hlasovanie
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
7

nehlasoval : 0
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala prítomným za
účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva skončené dňa 04.06.2014 o 21,15 hod.

Helena L e l k e s o v á
starostka obce

.
Overovatelia: Marta Kucserová.

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

Juliana Benkóová
poslanci OZ :
Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

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

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