Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 6/2016-OZ
Trstená n/O, 05.05.2016

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 04.05.2016 v Trstenej na Ostrove na Obecnom úrade
Prítomní :
Poslanci OZ :

Ján Culka , poslanec OZ, odchádzal o 19,45 hod.
Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
ml. Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Virág Török , poslankyňa OZ, odchádzala o 20,00 hod.
Robert Balázs, poslanec OZ prichádzal o 19,00 hod
Ladislav Vízi, poslanec OZ
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ, prichádzala o 19,30 hod
Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Sybila Szabóová
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obceviď. prez. listinu
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 a zamestnankyňu. 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
Prerokovanie návrhu na vysporiadanie majetkových vzťahov na parc.č. 78/20, 78/22 – O.
Pongrácz
5/ Návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
v obci Trstená na Ostrove
6/ Voľba prísediacich pre Okresný súd D. Streda
7/ Žiadosť o povolenie zriadenia letnej terasy vedľa pohostinstva DUNAJ
8/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
Trstená na Ostrove za rok 2015
9/ Iné
10/ Diskusia
11 / Uznesenia
12/ Záver
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2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Anikó Csikmákovú
overovateľov: Virág Török a Ladislav Vízi, poslancov OZ.

a za

3/ Prerokovanie návrhu na vysporiadanie majetkových vzťahov
Starostka obce Mgr. Zuzana Bónová predložila doklady na potvrdenie majetkových
vzťahov parcely 205/3 t.j. záhrady ZŠ / viď. prílohu/, preto poslanci odporúčali starostke
vyhľadávať ďalšie doklady na potvrdenie majetkových vzťahov aj na parcelách č. 205/13
a 205/8.
4/ Prerokovanie návrhu na vysporiadanie majetkových vzťahov na parc. č. 78/20, 78/22
– O. Pongrácz
Parcely č. 78/20 ost. plochy vo výmere 1385 m2 a parc. 78/22 ost. plochy vo výmere 57 m2,
spolu vo výmere 1 442 m2 vo vlastníctve O. Pongrácza , obec ponúka vymeniť z parcely
1051/1 ornú pôdu so zámennou zmluvou pozemok za pozemok vo výmere 1 442 m2.
Starostka oznámila prítomným, že na parc. č. 306/52 vo vlastníctve O Pongrácza
a Z.Pongráczovej vo výmere 3 664 m2 sa nachádza jazero. Poslanci schválili podať podnet na
Obvodný banský úrad v Bratislave na prešetrenie, či jazero v blízkosti vodného diela ohrozuje
život a majetok obyvateľom obce Trstená na Ostrove a v okolitých dedinách.
Ján Culka navrhol starostke obce zistiť , či nemáme ohrozené zásoby pitnej vody, nakoľko na
parc. 1055/2 boli a sú skladované pohonné hmoty, oleje, ťažké stroje.

8/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
Trstená na Ostrove za rok 2015
Hlavná kontrolórka obce v súlade s ods.1 písm. c) 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložila hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu obce
hlavného kontrolóra za rok 2015. / viď. prílohu/

6/ Voľba prísediacich pre Okresný súd D. Streda
Dňa 18.04.2016 bola doručená z Okresného súdu Dunajská Streda žiadosť o vykonanie volieb
prísediacich na volebné obdobie 2016-2020 a zoznam prísediacich ktorým uplynulo funkčné
obdobie v roku 2015 / Júliana Benkóová a Helena Lelkesová/. Súčasne požiadala obec o
vykonanie volieb kandidátov na prísediacich Obecným zastupiteľstvom obce Trstená na
Ostrove. V zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/25000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: „Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v
obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú
v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom
navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného
súdu.“
V zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na/O
prerokoval predložený materiál a zvolil za prísediacich pre Okresný súd Dunajská Streda na
volebné obdobie 2016-2020 :
1. Blanku Mészárosovú
2. Mgr. Zuzanu Bónovú
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5/ Návrh členov na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
v obci Trstená na Ostrove
Zloženie komisie na základe návrhu poslancov OZ: predseda- Virág Török
podpredseda- Mgr. Katarína Mészárosová
člen – ml. Ladislav Gódány
7/ Žiadosť o povolenie zriadenia letnej terasy vedľa pohostinstva DUNA
Starostka oboznámila prítomných so žiadosťou Zoltána Méry, prevádzkovateľa
pohostinstva „DUNA“ o poskytnutie plochy pred hasičskou zbrojnicou na prevádzkovanie
letnej terasy vedľa pohostinstva „Duna“. Poslanci OZ súhlasili s využitím VP ako letnú terasu
bezplatne, pokiaľ nezačne realizácia prestavby hasičskej zbrojnice a prevádzkovateľ je
povinný udržiavať poriadok, čistotu a bezpečnosť.
9/ Iné :
a) Žiadosť DHZ Trstená na Ostrove – o možnosti dlhodobého užívania pozemkov pod
a v okolí hasičskej zbrojnice
Ján Culka podal informáciu, že DHZ chce predmetné priestory prebudovať pre vhodnejšie
účely miestnej organizácie hasičov a na prestavbu chcú získať finančné prostriedky z dotácií
a grantov. DHZ ako občianske združenie môže získať dotácie , keď má zmluvu na dlhodobé
užívanie pozemkov, nakoľko has. zbrojnica a pozemok je vo vlastníctve obce.
Poslanci súhlasili s uzatvorením zmluvy na dlhodobé užívanie parc. č. 88/1 a 88/3 na ktorom
je postavená požiarna zbrojnica so súp. č. 198, s tým že DHZ nemôže prenajať , predať
nehnuteľnosť tretej osobe a nemôžu uviesť nehnuteľnosť pod ťarhu.
b) Menovanie veliteľa DHZ
Starostka obce na základe oznámenia DHZ Trstená na Ostrove vymenovala do funkcie
veliteľa DHZ Ladislava Víziho.
c) DHZ – žiadosť o súčinnosť pri riešení finančného problému
Andrea Nagyová ukončila funkciu pokladníka v DHZ ku dňu 01.03.2016 a vložila finančné
prostriedky patriace DHZ Trstená na Ostrove na účet obce Trstená na Ostrove a nie na účet
DHZ dňa 01.03.2016 v hodnote 3 117,76 €. DHZ preto žiada obec o prevedenie predmetných
fin. prostriedkov na nový účet DHZ.
Finančné prostriedky v hodnote 3 117,76 € budú prevedené na nový účet DHZ po odovzdaní
čísla účtu.
d) Oznámenie DHZ o usporiadaní súťaže – pohár Komplexnej centrálnej záchrannej služby
starostky obce, ktorá sa uskutoční dňa 25.06.2016, predpokladaný začiatok o 14,00 hod.
Zodpovedný organizátori sú Ján Culka, Ladislav Vízi, Ladislav Gódány, Štefan Vajas.
Starostka odovzdala povolenie na akciu: pohár Komplexnej centrálnej záchrannej služby a
starostky obce , ktoré po podpise organizátorov, treba odovzdať na PZ SR Gabčíkovo.
e) Parkovanie auta na verejnom priestranstve - poslanci prerokovali problematiku, a súhlasili,
že najprv obecný úrad upozorní cez MR obyvateľov na odparkovanie auta z VP na vlastný
dvor, následne upozorní listom a na nasledujúcom zasadnutí OZ prerokuje problematiku
a v prípade nerešpektovania upozornenia zo strany obyvateľov, na základe VZN 2/2012
o miestn. daniach § 9 ods 2 písm. d) vyrubí daň za trvalé parkovanie vozidla .
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d) Starostka oznámila prítomným, že budovu so súp.č. 16 a parc. č. 88/2, 88/4 spoločnosť
COOP Jednota D. Streda odpredala dňa 22.04.2016 kupujúcim FAMILY MARKET s.r.o.,
sídlom Kračanská cesta, D. Streda.
e) nájomné byty
Starostka obce oboznámila poslancov o možnosti výstavby nájomných bytov v obci
a v prvom kroku bolo potrebné preskúmať záujemcov.
Poslanci sa dohodli , že majú záujem o výstavbu nájomných bytov a starostka nech preverí
záujemcov a na nasledujúcom zasadnutí investor nech podá ponuku a predstaví projekt na
nájomné byty.
f) správa starostky obce / viď. prílohu /
10/ Diskusia
11/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 26/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.2

Uznesenie č. 27/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starostka určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Virág Török, Ladislav Vízi
za zapisovateľku: p. A. Csikmákovú
Hlasovanie č. 2
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
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zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.3

Uznesenie č. 28/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
odporúča
obecnému úradu ďalej konať vo veci vysporiadanie majetkových vzťahov na parc.č.
205/8,13,14,15 a vyhľadávať ďalšie doklady na potvrdenie majetkových vzťahov
Hlasovanie č. 3
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.4
Uznesenie č. 29/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
výmenu pozemkov parcely č. 78/20 ost. plochy vo výmere 1385 m2 a parc. 78/22 ost. plochy
vo výmere 57 m2, spolu vo výmere 1 442 m2 vo vlastníctve O. Pongrácza za pozemok par.c.
1051/1 vo výmere 1442 m2 vo vlastníctve obec Trstená na Ostrove so zámennou zmluvou
Hlasovanie č. 4
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 30/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
podať podnet na Obvodný banský úrad v Bratislave na prešetrenie, či jazero v blízkosti
vodného diela ohrozuje život a majetok obyvateľom obce Trstená na Ostrove a v okolitých
dedinách.
Hlasovanie č. 5
prítomní
: 6
za
: 5
proti
: 1 /R. Balázs/
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č.8

Uznesenie č. 31/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za rok 2015
Hlasovanie č. 6
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.6

Uznesenie č. 32/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
A. b e r i e n a v e d o m i e
predložený materiál
B. v o l í
za prísediacich na Okresnom súde Dunajská Streda na volebné obdobie 2016 – 2020
kandidátov:
Blanka Mészárosová
Mgr. Zuzana Bónová
C. u k l a d á
Mgr. Zuzane Bónovej, starostke, predložiť Okresnému súdu Dunajská Streda zoznam
kandidátov zvolených Obecným zastupiteľstvom na výkon funkcie prísediaceho na Okresnom
súde Dunajská Streda na volebné obdobie 2016 – 2020
Hlasovanie č. 7
prítomní
: 6
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 1/Virág Török/
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7

Uznesenie č. 33/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
povoluje
dočasné užívanie verejného priestranstva pred hasičskou zbrojnicou o výmere 6 m2 na
zriadenie letnej terasy prevádzkovateľom pohostinstva „DUNA“ bezplatne, pokiaľ nezačne
realizácia prestavby hasičskej zbrojnice s tým, že prevádzkovateľ je povinný udržiavať
poriadok, čistotu a bezpečnosť
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Hlasovanie č. 8
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 34/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
menovanie do funkcie veliteľa DHZ Ladislava Víziho
Hlasovanie č. 9
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5

Uznesenie č. 35/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v obci Trstená na
Ostrove
predseda komisie :
Virág Török
podpredseda komisie :
Mgr. Zuzana Bónová
člen komisie:
ml. Ladislav Gódány
Hlasovanie č. 10
prítomní
: 6
za
: 5
proti
: 1 / L. Gódány/
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9
Uznesenie č. 36/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
A. m á z á u j e m
o výstavbu nájomných bytov
B. po v e r u j e
starostku obce na preskúmanie záujemcov pre nájomné byty v obci Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 11
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
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zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 37/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie

správu o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 12
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
7/ Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 04.05. 2016 bolo ukončené o 21,00 hod.

Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia: Virág Török:
.................................................
Ladislav Vízi
poslanci OZ :

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

Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

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