Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 3/2014-OZ
Trstená n/O, 04.02.2015

Zápisnica

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 04.02.2015 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
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 v plnom počte, preto
zasadnutie vyhlásila za uznášania schopné.
Potom oboznámila prítomných OZ s programom rokovania ktoré doplnili na návrh
poslankyňu OZ Virág Török s programom na podanie žiadosť odotáciu „ Testvérvárosi
találkozók pályázata“
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice OZ
3/ Návrh programového rozpočtu Obce Trstená na Ostrove na roky 2015-2017
4/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2015
a viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2017
5/ Žiadosť o vyplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku bývalej starostky Heleny
Lekesovej
6/ Stanovenie ceny za prenájmu časti pozemku č. 307/5 k. ú. Trstená na Ostrove, ktorý je
v zmysle LV č. 335 vo vlastníctve Obce Trstená na Ostrove, z dôvodu umiestnenia novej,
väčšej žumpy – Rozália Culková, Dominik Culka
7/ Slovenské elektrárne – ponuka na obnovenie VO v obci trstená na Ostrove
8/ Návrh na zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
v obci Trstená na Ostrove
9/ Mandátna zmluva na vykonanie činnosti stavebného úradu – Bc. Beáta nagyová
10/ Rôzne
a/ správa o výsledku konoly plnenia uzesení OZ za rok 2014
b/ správa o činnosti starostky
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c/ oznámenie o výrube drevín pred ZŠ
11/ Diskusia
12 Uznesenia
13/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za zapisovateľku určila starostka obce Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OCÚ a za
overovateľov Mgr. Katarínú Mészárosovú a Virág Török poslancov OZ .
3/ Návrh programového rozpočtu Obce Trstená na Ostrove na roky 2015-2017
Starostka obce Mgr. Zuzana Bónová predkladala predložený materiál. / viď. prílohu/
4/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Trstená na
Ostrove na rok 2015 a viacročného rozpočtu obce na roky 2016 - 2017
Ing. Sibyla Szabóová - hlavná kontrolórka obce predložila odborné stanovisko, k návrhu
rozpočtu obce na rok 2015 a viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2017. Poznamenala, že
je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy / viď prílohu/. Dodala , že podľa potreby počas roka môže uskutočniť zmeny OZ vo
forme rozpočtových opatrení na základe schválenia. Otázky ani pripomienky neodzneli.
Hlavná kontrolórka odporúčala obecnému zastupiteľstvu obce Trstená na Ostrove schváliť
návrh programového rozpočtu na rozpočtový rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na roky
2016-2017 zobrať na vedomie.
5/ Žiadosť o vyplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku bývalej starostky Heleny
Lekesovej
Starostka obce predložila OZ žiadosť od bývalej starostka H. Lelkesovej, na vyplatenie
náhrada za nevyčerpanej dovolenky / viď. prílohu/.
6/ Stanovenie ceny za prenájmu časti pozemku č. 307/5 k. ú. Trstená na Ostrove, ktorý
je v zmysle LV č. 335 vo vlastníctve Obce Trstená na Ostrove, z dôvodu umiestnenia
novej, väčšej žumpy – Rozália Culková, Dominik Culka
Starostka predviedla návrh od žiadateľov na cenu za prenájom za pozemku vo veľkosti 20
m2, jednorázovo 1 000,00 € a predviedla , že podľa VZN č. 2/2012 zo dňa 11.12.2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Trstená na Ostrove daň za 20 m2 by bol 0,18 € - veľmi nízka cena a za užívanie
VP za rok 1460 € / 20m2x0,20x365/ - veľmi vysoká cena . Starostka a poslanci OZ sa
dohodli, že treba na nasledujúce zasadnutie pripraviť zmluvu na prenájom, stým, že obec
prenajíma pozemok na 5 rokov a žiadatelia sa majú pripájať na kanalizáciu po uskutočnení
stavby Kanalizácia. V prípade , že kanalizácia nebude dokončená do 5-tých rokov , nájomnú
zmluvu obec sa predľžuje , s tým, že cena za každý rok bude 200,00 €.
7/ Slovenské elektrárne – ponuka na obnovenie VO v obci trstená na Ostrove
Starostka obce predviedla ponuku firmy Slov. elektrárne na modernizáciu systémov VO v
obci./ viď prílohu/
8/ Návrh na zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov v obci Trstená na Ostrove
Zloženie komisie na základe návrhu poslancov OZ: predseda- Ing. Gejza Dobócky
podpredseda- Mgr. Katarína Mészárosová
člen – ml. Ladislav Gódány
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9/ Mandátna zmluva na vykonanie činnosti stavebného úradu – Bc. Beáta Nagyová
Starostka predviedla mandátnu zmluvu na vykonanie činnosti stavebného úradu od Bc. Beáty
Nagyovej / viď. prílohu/. Pracovníčka stavebného úradu bude na OCU každý piatok od 8,00
do 9,00 , dohodnutá cena za vykonanie činnosti 80,00 € mesačne.
10/ Rôzne
a/ správa o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2014
Hlavná kontrolórka obce predkladala správa o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ za rok
2014/ viď. prílohu/.
b/ správa o činnosti starostky
Kanalizácia – utorok 02.02.2015 bol stretnutie starostov Jurová, H. Bar, Baka. Jurová, H.
Bar majú už stavebné povolenie. V projekte treba vykonať opravu, nakoľko neboli na správne
miesta naplánované čerpacie stanicá / majitelia nechceli predávať, prenajímať
pozemok/.Sľúbil, že projekt bude hotový na 09.02.2015. Ing A. Rácz chýbajúce súhlasy už
vybavil , existujúce predľžil a máme nádej, že začiatkom apríla bude hotové stavebné
povolenie . Pozemok na čerp. stanicu predá majiteľ, už sú predbežné dohody.
Starostka oboznámila prítomných, že od 1.3.2015 je potrebné používať elektronické
trhovisko .
PRO CIVIS obč. združenie zasiela poslancom OZ na adresu tr. bydliska časopis – „Pro
Civis füzetek“ , ktorý je dvojjazyčný, obsahujú zákony , kto má o tom záujem, všetci
poslanci mali o tom záujem okrem R. Balázsa .
c/ oznámenie o výrube drevín pred ZŠ
Starostka oznámila, že pred budovou ZŠ boli stromy vyrúbané a poďakovala obyvateľom:
ml. Karol Németh, S. Nógel a S. Keresztesová a V. Vajas – ktoré pomáhali pri výrube a
vyrúbali stromy.
Ďalej poďakovala občanom za činnosť
Leopold Cséfalvay - v budove ZŠ , MŠ vykonal vodoinštalatérske práce ,
Gabriel Tóth – dodal žiarovky do ZŠ
ml. Štefan Mészáros – vymaľoval kuchyňu v KD
Zoltán Mészáros – v kalamitnej situácii vytiahol s traktorom autobus zo snehu
Richard Földes – pomáha úlohu obce s tlačiarskym prácam / pozvánky, oznámenie vytlačí vo
väčšom množstve/
Valentín Vajas – s traktorom odniesol konáre zo stromy , ktoré boli vyrúbané
Starostka oznámila poslancom a prítomným, na Krajský školský úrad v Trnave bola
zaslaná žiadosť na dohodovacie konanie na rok 2015, na MNFS do 31.3.2015 je možnosť
podať žiadosť na bežné výdavky obce ako napr. na rekonštrukciu, max. 13 500,00 € , vlastné
náklady sú 10 %, starostka a poslanci dohodli podať žiadosť na rekonštr. DP / výmena okná a
oprava strecha/.
Virág Török podala informáciu o „ Testvérvárosi találkozók pályázata“ - treba
odovzdať do 01.03.2015, ona projekt vypracuje. Poslanci a starostka súhlasili s vypracovaním
a odovzdaním projektu.
Poslanci a starostka dohodli, že obecný deň bude 07. a 08. 08. 2015
Hlasovanie: prítomní
: 7, za : 7, proti : 0, zdržal sa : 0, nehlasoval : 0
Starostka oboznámila programy na nasledujúce obdobie v dedine:
07.02.2015- Referendum v ZŠ od 07,00 hod. do 22,00 hod.
07.02.2015 – Klub dôchodcov – v KD – stretnutie
14.02.2015 – Maškarný ples v KD od 15,00 hod.
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21.02.2015 – DHZ - výročná členská schôdza v KD od 18,00 hod.
28.02.2015 – Klub pingpong – súťaž v KD
07.03.2015 – Zákuskový festival v KD
08.03.2015 – Výstava exotických zvierat
15.03.2015 – oslava – deň narodeniny v KD
03.05.2015 – Deň matiek -program ZŠ, MŠ Trstená na Ostrove a budú vítaní žiaci s
programom zo ZŠ H. Bar
30.05.2015 Deň detí , od 13,00 hod. do 21,00 hod.
27.06.2015 – Pohár starostky – DHZ súťaž.

 7/ Diskusia
Obyvatelia obce opýtali, kedy bude odpočet vodomerov?
Starostka – odpovedala, že teraz ZsV robil zmenu v odpočte vodomerov, ešte ani nevedeli
odpovedať, že kedy bude v obci odpočet
A. Tóthová – dôchodcovia prečo u nás nedostanú zľavu na poplatok za odpad
Starostka – vo VZN za kom .odpad.......č. 2/2012 neobsahuje oslobodenie od platenie
dôchodcov za kom. odpad
H. Mészárosová – poďakovala starostke, že mohol uskutočniť „ Novoročný koncert“ 4.1.2015
R. Földes – ešte raz poďakoval za poskytnutú dotáciu z rozpočte obce na činnosť ŠK Trstená
na Ostrove a ďakujú pranie šport. oblečenia .
8/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 17/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1 :
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 2

Uznesenie č. 18/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Mgr. Katarína Mészárosová, Virág Török,
zapisovateľku p. A. Csikmákovú
Hlasovanie č. 2:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 3,4

Uznesenie č. 19/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) berie na vedomie
- stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2015 a k viacročnému rozpočtu na roky 20162017
- viacročný rozpočet obce na roky 2016-2017
Hlasovanie č. 3 :
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
b) s c h v a ľ u j e
- programový rozpočet Obce Trstená na Ostrove na rok 2015,
-v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení oprávnenie pre
pani starostku vykonávať zmeny rozpočtu presunom. Rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky . Obec
vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu
rozpočtového roka.
Hlasovanie č. 4 :
prítomní
: 7
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 2
nehlasoval : 0
K bodu č. 5

Uznesenie č. 20/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
neschvaľuje
vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku bývalej starostke Heleny Lekesovej
Hlasovanie č. 5:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6

Uznesenie č. 21/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
cenu za prenájmu časti pozemku č. 307/5 k. ú. Trstená na Ostrove, ktorý je v zmysle LV č.
335 vo vlastníctve Obce Trstená na Ostrove, z dôvodu umiestnenia novej, väčšej žumpy –
Rozália Culková, Dominik Culka – v hodnote 1 000,00 €, s tým že treba na nasledujúce
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zasadnutie pripraviť zmluvu na prenájom, stým, že obec prenajíma pozemok na 5 rokov a
žiadatelia sa majú pripájať na kanalizáciu po uskutočnení stavby Kanalizácia. V prípade , že
kanalizácia nebude dokončená do 5-tých rokov , nájomnú zmluvu obec sa predlžuje , s tým,
že cena za každý rok bude 200,00 €.
Hlasovanie č. 6 :
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7

Uznesenie č. 22/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt“ Rekonštrukcia
a verejného osvetlenia v obci Trstená na Ostrove“
Hlasovanie č. 7 :
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 8

uznesenie č. 23/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v obci
Trstená na Ostrove
za predsedu komisie :
Ing. Gejza Dobócky
za podpredsedu komisie:
Mgr. Katarína Mészárosová
za člena komisie:
ml. Ladislav Gódány
Hlasovanie č. 8:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9

uznesenie č. 24/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
uzatvorenie mandátnej zmluvy s pani Bc. Beátou Nagyovou na vykonávanie činnosti
stavebného úradu v obci Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 9 :
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prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.10

Uznesenie č. 25/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
- informatívnu správu o činnosti starostky obce od predch. zasadnutia
Hlasovanie č. 10:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č.26/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
- oznámenie o výrube drevín pred budovou ZŠ s VJM
- správu o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ v Trstenej na Ostrove za rok 2014
Hlasovanie č. 11 :
prítomní
: 7
za
: 7
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 14.01. 2015 o 22,30 hod.
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

.
Overovatelia: Mgr. Katarína Mészárosová:

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

Virág Török
poslanci OZ :
Zapisovateľka: Anikó Csikmáková

.................................................
....................................................
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zamestnankyňa OcÚ
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