Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 6/2015-OZ
Trstená n/O, 14.05.2015

Zápisnica

z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 13.05.2015 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,
Ladislav Vízi, poslanec OZ

Neprítomná:
Virág Török, poslankyňa OZ – zástupca starostky obce
Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obce- viď prez. listinu
Začiatok rokovania o 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 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/ Správa o činnosti starostky obce
4/ Návrh na použitie rezervného fondu
5/ Rozpočtové opatrenie č.1
6/ Dopravné zrkadlá – správa o umiestnenie
7/ Návrh na nákup traktorovej kosačky
8/ Správa o vybudovanie prechodu pre chodcov pred obchodom „ Potraviny Bartal“
9/ Program na deň detí
10/ Diskusia
11/ Uznesenia
12/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za zapisovateľku určila starostka obce Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OCÚ a za
overovateľov Anikó Mészárosovú a Mgr. Katarínu Mészárosovú , poslancov OZ .
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3/ Správa o činnosti starostky obce
Od posledného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 15.04.2015, sa starostka okrem
každodenných pracovných záležitosti venovala týmto veciam:
Jarné upratovanie: dňa 18.04.2015 sa uskutočnilo jarné upratovanie , zúčastnilo sa 36 osôb
z dediny , pozbieralo sa 32 vriec odpadu. Starostka poďakovala poslancovi OZ L. Gódányovi
za pomoc, za zbieranie odpadu s prívesom.
Inšpektorát práce Trnava – v dňoch 22,24.4.2015 vykonal komplexnú kontrolu v MŠ.
Skontrolovali dokumentáciu, podmienky výchovy a vzdelávania, prácu pedagogických
zamestnancov, prehliadali interiér a exteriér budovy MŠ. Zápisnicu o kontrole doručia
29.05.2015.
Na základe kontroly regionálneho úradu verejného zdravia v MŠ treba uzatvoriť zmluvu na
vývoz žumpových vôd / návrh zaslal ZsVS D. Streda/ a o vrátenie ekologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov poskytovateľovi/ máme už súhlas od ZŠ Baka/ .
Deň matiek – dňa 03.05.2015 sme oslavovali deň matiek , obec usporiadala v nedeľu
popoludní malú oslavu pre všetky matky, staré matky v KD. KD bol zaplnený do posledného
miesta , vystúpili žiaci základnej školy , deti z materskej školy a žiaci zo ZŠ H. Bar. V závere
podujatia dostali mamičky a babičky biely karafiát.
Stretnutie „ Nádasdok“ – starostka oboznámila prítomným , že v dňoch 26-27-28.6.2015 sa
uskutoční stretnutie „ Nádasdok“/ viď prílohu/. Zverejnila aj program stretnutia a poprosila
poslancov aby na štvrtok zistili, či sa môžu zúčastniť na stretnutí.
Starostka a dôchodcovia z Nádasladányu boli na výlete v Bratislave, so starostkou
a dôchodcami z našej dediny stretli v Bratislave.
Konferencia ZMOS - starostka informovala poslancov OZ , že sa zúčastnila na konferencii
ZMOS v dňoch 28.-29.4.2015.
Hasičské preteky – dňa 10.05.2015 v dedine Michal na Ostrove sa konali hasičské preteky, na
ktorom DHZ Trstená na Ostrove dosiahol 1. miesto / muži, št. chlapi a dievčatá/. Starostka
poďakovala prácu poslanca L. Víziho, veliteľovi DHZ.
Odovzdávanie has. vozidla – piatok 15.05.2015 o 18,45 hod. bude slávnostné odovzdanie has.
vozidla pre DHZ, ktoré odovzdá minister vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák.
4/ Návrh na použitie rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí OZ dňa 15.04.2015 s uznesením č. 41/5/2015
na základe uvedených skutočností schvaľoval tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške
10 848 EUR. Podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov OZ rozhoduje o použití peňažných fondov.
Poslanci OZ sa rozhodli, že RF vo výške 10 848 € na podporu kapitálových výdavok v roku
2015
5/ Rozpočtové opatrenie č.1
Rozpočtové opatrenie č.1 bude prerokované na nasledujúcom zasadnutí.
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6/ Dopravné zrkadlá – správa o umiestnenie
Dopravné zrkadlá sú už na úrade, p. Culka vyplatil tak ako sľúbil na predchádzajúcom
zasadnutí . Zajtra t.j. 14.05.2015 budú namontované . Stĺpy pre zrkadlá má obec zabezpečiť,
cena 80,00 €/ks.
7/ Návrh na nákup traktorovej kosačky
Starostka obce navrhla zastupiteľstvu riešiť problematiku kosenia v obci a na futbalovom
ihrisku výhodným nákupom traktorovej kosačky cez el. trhovisko. Zakúpenie kosačky
jednohlasne schválili všetci prítomní poslanci.
8/ Správa o vybudovanie prechodu pre chodcov pred obchodom „ Potraviny Bartal“
Starostka informovala prítomným, že oslovila podnikateľa R. Bartala, ako na
predchádzajúcom zasadnutí sa dohodli, či by nemohli prispieť k vybudovaniu prechodu pre
chodcov pred ich obchodom. Bartalovci sľúbili, že prispejú k vybudovaniu.
Potrebné :- vypracovať projekt, cena 200,00 €,
- vyjadrenie od DI PZ SR Dunajská Streda ,
- podať žiadosť na Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o
určenie použitia dopravných značiek,
- treba namontovať osvetlenie, nakoľko prechod musí byť osvetlená z jednej aj
z druhej strany.
9/ Program na deň detí
Starostka obce podala informáciu ohľadom oslavy MDD, ktorá sa bude konať 30.5.2015,
v sobotu.
Program zabezpečí R. Földes./ viď. prílohu/
Združenie „KLUBOSOK“ zabezpečuje občerstvenie, palacinky a hotdog pre deti zo zisku zo
zákuskového festivála.
Starostka poďakovala R. Földesovi , že organizuje MDD.
10/ Diskusia
Starostka obce a poslanci OZ súhlasili, že zasadnutie OZ bude 10. júna a formou stretnutie
občanmi / falugyűlés/ . Program bude nasledovný:
- kanalizácia
- stavebný úrad – čierne stavby/ BC. Beáta Nagyová /
- čierne skládky / p. Gulázsi/
- ZŠ
Richard Földes – oznámil , že v programe na MDD je zmena , nafukovacie mestečká budú
nahradené nafukovacím futbalovým ihriskom.
11.júla 2015 FINISH BAR spolu s IUVENom organizujú futbalový pohár s celodenným
programom. Vstupné cez deň je zadarmo a od 19,00 hod. 2 €, čo prispeje na prevádzkovanie
ŠK Trstená na /O.
Potom odovzdal projektovú dokumentáciu na preskúmanie starostke a poslancom na
modernizáciu futbalového štadióna.
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:

3

K bodu č.1
Uznesenie č. 52/6/2015

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
K bodu č.2

Uznesenie č. 53/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Anikó Mészárosovú, Mgr. Katarínu Mészárosovú,
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. 54/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

správu o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 3 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 4
Uznesenie č. 55/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 10 848 € na podporu kapitálových výdavok v roku 2015
Hlasovanie č. 4 :
prítomní
: 6
za
: 5
proti
: 1 / L. Gódány/
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5
Uznesenie č. 56/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
Odloží schválenie
rozpočtovej opatrenie č.1 na nasledujúce zasadnutie
Hlasovanie č. 5 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6

Uznesenie č. 57/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
umiestnenie dopravných zrkadlách pri križovatkách u RD I. Tamása, Vl. Sloboda, M.
Vasiková
Hlasovanie č. 6 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7

Uznesenie č. 58/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
nákup traktorovej kosačky
Hlasovanie č. 7 :
prítomní
: 6
za
: 6
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proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 8

Uznesenie č. 59/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
vybudovanie prechodu pre chodcov pred obchodom „ Potraviny Bartal“
Hlasovanie č. 8 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9

Uznesenie č. 60/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
informatívnu správu o organizovaní deň detí
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 13.05. 2015 o 21,00 hod.

Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

.
Overovatelia: Anikó Mészárosová:

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

Mgr. Katarína mészárosová
poslanci OZ :
Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

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