Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 7/2015-OZ
Trstená n/O, 17.06.2015

Zápisnica

z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 16.06.2015 v Trstenej na Ostrove v KD
Prítomní :
Poslanci OZ :

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

Neprítomná:
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 18,00 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 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 zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/ Vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Gejza Dobóckyho
4/ Zloženie sľubu náhradného kandidáta za poslanca OZ – p. Ján Culka
5/ Správa o činnosti starostky obce
6/ Rozpočtové opatrenie č.1 na zmenu rozpočtu na rok 2015
7/ Zaradenie výdajne školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení pri MŠ s VjM
Trstená na Ostrove a ZŠ s VjM Trstená na Ostrove
8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trstená na Ostrove na II.
polrok 2015
9/ Určenie zodpovednej osoby za plnenie úloh uvedených § 11 ods. 4 až 7 v 12 zákona
č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti
10/a) Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Trstená na Ostrove
b) Návrh na udelenie ceny starostu obce Trstená na Ostrove
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11/ Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom uskutočnenia objektu „ Verejný
vodovod“ v rámci stavby 8 rodinných domov s tech. vybavenosťou - F. Kovátsa
12/ Diskusia
13/ Uznesenia
14/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za zapisovateľku určila starostka obce Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OCÚ a za
overovateľov Virág Töröka a Roberta Balázsa poslancov OZ .
3/ Vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Gejza Dobóckyho
Starostka oboznámila prítomných, že od poslanca Ing. Gejza Dobócky, dňa 18.05.2015
dostala obec vzdanie sa mandátu poslanca OZ. Poslanci brali na vedomie vzdanie mandátu
ku dňu 16.06.2015.
Podľa zápisnice na základe výsledkov volieb do samosprávnych organov z roku 2014
nasledujúci kandidát do zboru poslancov OZ Trstená na Ostrove je p. Ján Culka.
4/ Zloženie sľubu náhradného kandidáta za poslanca OZ – p. Ján Culka
Ján Culka zložil sľub za poslanca OZ Trstená na Ostrove.
5/ Správa o činnosti starostky obce
Od posledného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 13.05.2015, sa starostka okrem
každodenných pracovných záležitosti venovala týmto veciam:
MŠ - bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ – dňa 15.05.2015,
žiadosť o účasť vo výberovom konaní mali uchádzači doručiť do 15.06.2015
MŠ - sa prihlásila do projektu na podporu vzdelávania vypísané Raiffeisen bankou ,
prihlásenie prebiehalo od 01.04.- do 31.05.2015, hlasovanie od 15.06. do 30.06.2015 na
pobočke Raiffeisen bank – Dunajská Streda. Starostka poprosila všetkých prítomných, aby
v čo najväčšom počte podporili MŠ s hlasovaním.
Dopravné zrkadlá – boli umiestnené, obyvatelia boli spokojní
Prechod pre chodcov - projekt vypracoval Ing. Pavol Sebök – firma PAULOS DLS,,
- vyjadrenie od DI PZ SR Dunajská Streda nám doručili 26.05.2015,
-vyjadrenie od Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o
určenie použitia
dopravných značiek bol doručený dňa 29.05.2015
- dopravné značenie IP6 pre chodcov bol dňa 16.06.2015 osadené
- dňa 17.06.2015 starostka zavolá na Okr. správu ciest, aby vodorovné dopr.
značenie V6a osadili- sľúbili , že osadia zadarmo
- treba namontovať osvetlenie, lebo prechod musí byť osvetlený z jednej aj
z druhej strany – osvetlenie bude v rámci projektu VO namontované
-kríky pred rodinným domom č. IDE IRJAL HAZSZAMOT INKÁBB MINT
A NEVUKET AZ OTT LAKOKNAK budú vyrezané
VO – prebiehalo verejné obstarávanie dňa 2.6.2015, do konkurzu prihlásil uchádzač SE
Predaj, s.r.o., Bratislava, komisia vyhodnotila ponuku na „ Zabezpečení prevádzky,
modernizácie a údržby sústavy VO obce Trstená na Ostrove s použitím LED technológie
formou koncesie“ a prijala ponuku. Dňa 09.06.2015 bola podpísaná koncesná zmluva o
zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy VO obce Trstená na Ostrove. Sľúbili,
že budú vymenené svietidlá do obecného dňa, t.j. do 08.08.2015.
Odovzdanie nového has. vozidla Iveco – dňa 15.05.2015, zmluva o výpožičke je do
31.03.2020 uzatvorená .
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PHS - pán Ing. Caplák vyhotoví aj pre viaceré obce na okolí , cena bude 600,00 €, pripravili
sme už potrebné údaje , do konca júna pripraví.
Deň detí – bol usporiadaný dňa 30.05.2015, starostka poďakovala združeniu „KLUBOSOK“,
že zabezpečili občerstvenie, palacinky a hotdog pre deti a R. Földesovi , že zorganizoval
MDD a že pomáha s kosením v ZŠ a v areálu KD.
Projekt požiarna zbrojnica - bol vyhotovený ešte v roku 2014, sú veľké nedostatky
v projekte, bolo treba kontaktovať projektanta , aby odstránil zistené nedostatky.
Starostka obce oboznámila prítomných s programom na mesiac jún a júl:
19.06.2015 – ZŠ Trstená na Ostrove organizuje výlet pre žiakov do Bojníc
26.06.2015 – stretnutie – nádasdovcov v meste Nádasladány
27.06.2015 – pohár starostky – hasičské preteky
11.- 12.07.2015 – futbalový pohár - org. FINISH BAR a org. IUVEN
04.07.2015 – obecný deň Dunaremete, starosta z dunaremete ešte program neoznámil
25.-26-06.2015 – futbalový turnaj – Trstená na Ostrove, H. Bar, Ko. Kračany, Baka
08.08.2015 obecný deň – starostka oboznámila prítomných s programom
6/ Rozpočtové opatrenie č.1 na zmenu rozpočtu na rok 2015
V súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) 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
2015 rozpočtovým opatrením. / viď. prílohu/.
Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2015
Príjmy FO – sa navŕšili o
Bežné príjmy - sa navŕšili o o
Bežné výdavky - sa navŕšili o
Kapitálové výdavky – sa navŕšili o
Názov

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
FO príjmy
Rozpočtované príjmy
spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
FO výdavky
Rozpočtové výdavky
spolu
Hospodárenie

10 848,00 €
2 280,00 €
2 280,00 €
7 700,00 €

Rozpočet 2015
v€

Zmena rozpočtu v €
podľa I. rozpočtového
opatrenia

Zmena rozpočtu
po navrhovanom
1. rozpočtovom
opatrení v €

181 760
178 460
0
3 300

13 128
2 280
7 700
0

194 888
180 740
7 700
3 300

181 760
0

9 980
3 148

191 740
3 148

181 760
0
0

2 280
0
10 848
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184 040
0
10 848

7/ Zaradenie výdajne školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení pri MŠ s VjM
Trstená na Ostrove a ZŠ s VjM Trstená na Ostrove
V MŠ bola v dňoch od 22.04.2015 do 23.04.2015 vykonaná komplexná inšpekcia. Štátna
školská inšpekcia upozorňovala nás na nedostatky, t.j., že v MŠ nebola zriadená výdajná
školská jedáleň, napriek tomu, že deti majú centrálne zabezpečený obed a olovrant.
Na zaradenie školskej jedálne treba od Okr. riad. Hasičského a záchr. zboru stanovisko –
žiadosť bola dňa 09.06.2015 odovzdaná, súhlas bolo nám doručené dňa 15.06.2015, uznesenie
OZ na zriadenie výdajne školsk. jedálne, rozhodnutie RÚVZ Dunajská Streda na prev.
poriadok výdajne a potom môžeme podať žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR o zariadenie školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení.
8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontr. obce Trstená na Ostrove na II.
polrok 2015
Hlavná kontrolórka obce predkladala plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. / viď.
prílohu/
9/ Určenie zodpovednej osoby za plnenie úloh uvedených § 11 ods. 4 až 7 v 12 zákona
č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti
Hlavná kontrolórka obce oboznámila, že podľa zákona 307/2014 Z.z. obec je povinný vydať
vnútorný predpis v ktorom určí podrobnosti o podávaná podnetov, poverovaní podnetov.
V obci plní úlohy podľa zákona zodpovednej osoby hlavný kontrolór.
10/ a) Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Trstená na Ostrove
Poslanci OZ rozhodovali , že na obecnom dni 08.08. 2015 udelia Čestného občianstva obce
Trstená na Ostrove / viď prílohu/.
b) Návrh na udelenie ceny starostu obce Trstená na Ostrove
Starostka navrhovala občanov obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce udeliť na
obecnom dni cenu starostu obce. / viď. prílohu /
11/ Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom uskutočnenia objektu „ Verejný
vodovod“ v rámci stavby 8 rodinných domov s tech. vybavenosťou - F. Kovátsa – na
parc.č. 555/7 , nakoľko v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
nemôže byť stavebníkom FO ale musí to byť PO alebo obec, pretože v opačnom prípade na
uvedený objekt nemôže byť podaná žiadosť o vydanie povolenia na vodnú stavbu na
Okresnom úrade n odb. starostlivosti o ŽP. Na základe nájomnej zmluvy by sa stala
žiadateľom obec , samotný objekt realizoval Ferenc Kováts. / viď prílohu
12/ Diskusia
Richard Földes
– v mene ŠK Trstená na Ostrove , DHZ Trstená na Ostrove a vo vlastnom mene gratuloval
pánovi Culkovi pri príležitosti zloženia sľubu poslancom a prijal dobrú prácu.
Informoval o futbalovom poháre , ktorý sa bude konať 11-12.07.2015, a rozdal pozvánky pre
starostku, pre poslancov OZ, pre hl. kontrolórku a pre zamestn. OCU.
27.06.2015 – pohár starostky obce – hasičské preteky sa začínajú o 14,00 hod.
25. —26.07.2015 – organizujú futbalový turnaj medzi skupinami H. Bar, Trstená na Ostrove,
Ko. Kračany, Baka a nakoľko športový klub oslavuje 10. výročie, chcú zorganizovať aj
hudobný večierok, aby sa fanúšikovia športu a športovci mohli trošku porozprávať a zabaviť.
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Nakoľko je už kosačka funkčná, raz do týždňa v ZŠ a okolo KD bude kosená tráva, aby sa
posilnila spolupráca medzi športovým klubom a obecným úradom.
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 61/7/2015

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. 62/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov :
zapisovateľku p. A. Csikmákovú
Hlasovanie č. 2 :
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3

Uznesenie č. 63/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

vzdanie si mandátu poslanca OZ Ing. Gejza Dobóchyho k 16.06.2015.
Hlasovanie č. 3 :
prítomní
: 5
za
: 5
5

proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4

Uznesenie č. 64/72015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
konštatuje, že

náhradný kandidát za poslanca obecného zastupiteľstva pán Ján Culka zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 4 :
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5

Uznesenie č. 65/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

správu o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 5 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6

Uznesenie č. 66/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schválenie
rozpočtovej opatrenie č.1 na zmenu rozpočtu schváleného na rok 2015
Hlasovanie č. 6 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 7
Uznesenie č. 67/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
zaradenie Výdajne školskej jedálne, Trstená na Ostrove 128 siete škôl a školských zariadení v
SR pri Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda , Trstená na Ostrove 128
– Csallóköznádasd 128 a pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským –
Alapiskola , Trstená na Ostrove 128 – Csallóköznádasd 128
Hlasovanie č. 7 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 8

Uznesenie č. 68/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trstená na Ostrove na II. polrok 2015
na II. polrok 2015
Hlasovanie č. 8 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9

Uznesenie č. 69/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
Určuje
a)
v zmysle § 11 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti hlavného kontrolóra obce zodpovednou osobou za plnenie úloh
uvedených v § 11 ods. 4 až 7 a v § 12 zákona,
Hlasovanie č. 9 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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b)
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
Ukladá
obecnému úradu zriadiť na oznamovanie protispoločenskej činnosti e-mail adresu a zverejniť
ju na úradnej tabuli obce
Hlasovanie č. 10 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 10a)

Uznesenie č. 70/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) s c h v á l e n i e
v zmysle §35 Štatútu obce Trstená na Ostrove udelenie Čestného občianstva obce Trstená
na Ostrove / viď prílohu/
b) o d p o r ú č a
starostke v súlade so štatútom obce odovzdať ocenenie pri príležitosti obecného dňa, t.j.
08.08.2015
Hlasovanie č. 11 :
prítomní
: 6
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 1 / R. Balázs/
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené

k bode č. 10b)

Uznesenie č. 71/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) schvaľuje
v zmysle §37 Štatútu obce Trstená na Ostrove udelenie ceny starostu obce Trstená na
Ostrove / viď. prílohu/
b) o d p o r ú č a
starostke v súlade so štatútom obce odovzdať ocenenie pri príležitosti obecného dňa, t.j.
08.08.2015
Hlasovanie č. 12 :
prítomní
: 6
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 1 / R. Balázs/
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bode 11

Uznesenie č. 72/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom uskutočnenia objektu „ Verejný vodovod“ v rámci
stavby 8 rodinných domov s tech. vybavenosťou - F. Kovátsa na parc. č. 555/7
Hlasovanie č. 13 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 73/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje:
udelenie súhlasu na vyplatenie finančných príspevkov za zber triedeného odpadu
z Recyklačného fondu na účet obce Dobrohošť, IČO: 00305359, ktorá bude obec Trstená na
Ostrove na Recyklačnom fonde v uvedenej veci zastupovať, tak ako tomu bolo aj
v predošlých zmluvných rokoch.
Hlasovanie č. 14 :
prítomní
: 6
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 1 / R. Balázs/
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 74/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje:
udelenie súhlasu obci Dobrohošť, IČO: 00305359, na prerozdelenie získaných príspevkov
z Recyklačného fondu. Prostriedky sú určené len na účely rozvoja zberu, spracovania
triedeného odpadu, ako aj na krytie nákladov zberových organizácií zúčastnených na
zabezpečovaní triedeného zberu.
Obecné zastupiteľstvo Trstená na Ostrove dáva súhlas s podmienkou, že obec
Dobrohošť sa zaväzuje predložiť oprávnenej organizácii pravdivé a úplne vyplnené
potvrdenia o odovzdaných množstvách triedeného odpadu, zdrží sa akéhokoľvek konania,
ktoré by mohlo spôsobiť duplicitu v preukazovaní materiálového toku odpadu a obci Trstená
na Ostrove podá presnú a dokladmi podloženú informáciu o prerozdelení prostriedkov
zúčastneným organizáciám.
Hlasovanie č. 16 :
prítomní
: 6
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 1 / R. Balázs /
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
9

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva skončené dňa 16.06. 2015 o 19,00 hod.

Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

.
Overovatelia: Virág Török:
Robert Balázs
poslanci OZ :
Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ
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