Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 1/2014-OZ
Trstená n/O, 28.04.2014

Zápisnica

zo 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 28.04.2014 v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Juliana Benkóová, poslankyňa OZ,
Marta Kucserová, poslankyňa OZ,
Zoltán Kučera, poslanec OZ,
János Nagy, Mgr. , poslanec OZ,

Starostka obce : Helena Lelkesová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka: Anikó Csikmáková,
Ospravedlnení : Robert Balázs, poslanec OZ,
Ladislav Vízi poslanci OZ.
Zuzana Bónová Mgr.. poslankyňa OZ
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 Helena Lelkesová, ktorá privítala prítomných
poslancov, kontrolórku obce a zamestnankyňu obce. Konštatovala, že podľa prezenčnej
listiny poslanci OZ sú prítomní nadpolovičnej väčšine , preto zasadnutie vyhlásila za
uznášania schopné.
Oboznámila prítomných , že 28.04.2014 doobeda poslankyňa Zuzana Bónová doručila
pomocou svojej sestry M. Bognárovej, žiadosť o prekladanie zasadnutie OZ na 05.05.2014,
ktorú podpísali poslanci/viď prílohu/. Poslanec Zoltán Kučera, oboznámil prítomných, že
podpísal aj on listinu, ktorú p. Zuzana Bónová roznášala, aby sa neuskutočnila schôdza OZ,
ale jej povedal, že ak ho zavolajú z úradu, že sa uskutoční schôdza OZ, on sa zúčastní.
Potom oboznámila prítomných OZ s programom rokovania:
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice OZ
3/ Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2014
4/ Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ v Trstenej na/O a kontroly poskytovania
dotácií z rozpočtu a ich použitie obce za rok 2013
5/ Návrh na schválenie platu starostky obce a hlavnej kontrolórky obce
6/ Organizovanie obecného dňa 2014
7/ Iné : a/ žiadosť o povolenie letnej terasy vedľa pohostinstva „Duna“
b/ udelenie súhlasu na výstavbu Lurdskej jaskyni na obecnom pozemku a užívanie
pozemku č. 630/2 v cintoríne
8/ Uznesenie
9/ Záver
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2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za zapisovateľku určila starostka obce Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OCÚ a za
overovateľov Mgr. János Nagy a Zoltán Kučera poslancov OZ .
3/ Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2014
Ing. Sibyla Szabóová, hlavná kontrolórka predkladala správu o kontrolnej činnosti hl.
kontrolórky za rok 2013, vykonala 4 kontrolné akcie so zameraním na výkon následnej
finančnej kontroly / viď prílohu /.
4/ Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ v Trstenej na/O a kontroly
poskytovania dotácií z rozpočtu a ich použitie obce za rok 2013
Ing. Sibyla Szabóová, hlavná kontrolórka predkladala správu / viď prílohu/, kontrolovala
plnenia uznesení OZ prijatých za rok 2013 o poskytovanie a použitie dotácií z rozpočtu obce
za rok 2013. Kontrolou stavu plnenia uznesení prijatých OZ za rok 2013 neboli zistené
nesplnené úlohy. Poskytovanie a použitie dotácií z rozpočtu obce za rok 2013 obec poskytla
zo svojho rozpočtu, a konala v súlade s interným predpisom – VZN č. 1/2010 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov obce. Kontrolórka poznamenala, že vyúčtovanie splnil
všetky náležitosti podľa zákona účtovníctva.
5/ Návrh na schválenie platu starostky obce a hlavnej kontrolórky obce
Podľa novely zákona sa plat starostu obce prerokováva l -krát ročne po uplatnení priemernej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 znamená - na základe § 3 ods. 1
cit. zákona - od 2.1.2015 na sumu 1699.- €
Pri schvaľovaní platu starostky sa hovorilo, že zostane základný s 20% navýšením
OZ s c h v a ľ u j e plat starostu obce vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy v NH,
navýšený o 20%, čo činí hrubú mzdu vo výške 1 699 €.

Priemerná mesačná mzda za rok 2013 bol 824 €

/824x1,65x1,2 = 1 632/

Priemerná mesačná mzda za rok 2014 bol 858 €

/858x1,65x1,2= 1 699/
Rozdiel. 67 €

6/ Návrh na organizovanie obecného dňa 2014
Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovnými informáciami :
Obecný deň odporúčala uskutočniť dňa 9.8.2014. Hudobnú skupinu Royal už Mgr. János
Nagy rezervoval na 9.8.2014 poznamenal, že 1. augustový týždeň už mali obsadené.
Starostka odovzdala zoznam hud. skupín a spevákov členom OZ , aby si mohli vybrať hl.
účinkujúceho. Poslanci vybrali - Kovács Kati alebo náhradníčku Ildikó Keresztes a poverili
starostku, aby dozvedela, ktorá speváčka je voľná na uvedený deň, s zistiť honorár a zároveň
aby podpísala zmluvu o dielo. Ďalej sa dohodli , že ďalšia účinkujúca bude Katalin Kollár.
7/ Iné: - a/ Žiadosť o povolenie letnej terasy vedľa pohostinstva „Duna“,
2

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
s tým, že za užívanie zaplatí 50.- € sponzorstvo na obecné podujatia. Ďalej pripomenula , že
v prípade začatia prestavby, rekonštrukcie hasičskej zbrojnice obec písomne oznamuje
termín ukončenia prevádzky letnej terasy.
b/ Udelenie súhlasu na výstavbu Lurdskej jaskyni na obecnom pozemku
v cintoríne. Starostka obce oboznámila prítomných, že katolícka rada sa doručila žiadosť na
OZ o udelenie povolenia na prenájom obecného pozemku a na výstavbu pomníka
v miestnom cintoríne oproti kostola medzi stromami „Jaskyňu Lurdskej Panny Márie“.
Majú zabezpečené finančné prostriedky na výstavbu. Práce plánujú uskutočniť počas letných
mesiacov. Pripravujú sa aj podklady na ohlásenie drobnej stavby. Jedná sa o obecný
pozemok, na ktoré môže vydať úrad povolenie ako aj uzatvárať zmluvy o bezplatnom
užívaní pozemku na verejnoprávne účely na dobu neurčitú.
Starostka obce a János Nagy Mgr. oboznámili prítomných, že športový klub podal

žiadosť na získanie finančných prostriedkov s cestou Nadácie podpory ČSOB na projekt :
Obnova kultúrno – oddychového areálu v centre dediny Trstená na Ostrove. Na uvedený
projekt športovci získali od ČSOB 3 000,- €. Prebieha vybavenie hracích a športových
prvkov. Poznamenávame, že už niektoré športové prvky boli doručené. Ostatné hracie
prvky sú objednané. Po doručení, niektoré montážne práce mienia uskutočniť
dodávateľsky a ostatné svojpomocne . Záverečnú správu o vykonaní projektu a zúčtovanie
finančných prostriedkov treba urobiť do 31.05.2014.
Starostka a členovia OZ sa dohodli , že nasledujúce zasadnutie plánujú uskutočniť dňa
4.6.2014.
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
k bodu č. 1

Uznesenie č. 1/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa programu v pozvánke
zo dňa 24.04.2014
Hlasovanie
prítomní
: 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.
k bodu č. 2

Uznesenie č. 2/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
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b e r i e na v e d o m i e
určenie Mgr. János Nagy a Zoltán Kučera za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku
Anikó Csikmákovú , zamestnankyňu OCÚ.
Hlasovanie :
prítomní
: 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.

k bodu č. 3

Uznesenie č. 3/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2013
Hlasovanie :
prítomní
: 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.
k bodu č. 4

Uznesenie č. 4/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ v Trstenej na/O a kontroly poskytovania
dotácií z rozpočtu a ich použitie obce za rok 2013
Hlasovanie :
prítomní
: 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.
k bodu č. 5

Uznesenie č. 5/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
plat starostky vo výške 1 904.- € , čo predstavuje základný plat vypočítaný ako 1,65 násobok
priemernej mzdy v NH za rok 2013 , zvýšený o 40 % od 01.01.2014
a plat hl. kontrolórky obce vo výške 106.- € čo predstavuje základný plat vypočítaný ako
1,28 násobok priemernej mzdy v NH za rok 2013 od 01.01.2014
Hlasovanie :
4

prítomní
: 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.
k bodu č. 6

U z n e s e n i e č. 6/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
informatívnu správu o organizovaní 12.obecného dňa 2014 podľa návrhu na deň 09.08.2014
Hlasovanie :
prítomní
: 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.
k bodu č. 7

U z n e s e n i e č. 7/1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje a povoluje
a/ užívanie plochy pred hasičskou zbrojnicou vo výmere 6 m2 na vytvorenie letnej terasy pre
prevádzkovateľa pohostinstva „DUNAJ“ , s tým, že prevádzkovateľ musí udržiavať poriadok,
čistotu a bezpečnosť a prispeje s 50,- € sponzorstvom na obecné podujatia.
b/ bezplatné užívanie obecného majetku - pozemku na LV č. 335, parc. č. 630/2 a umiestniť
drobnej stavby – pomník Jaskyňu Lurdskej Panny Márie na uvedený majetok.
splnomocňuje
starostku na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
/ vybaviť ohlásenie drobnej stavby , uzatvorenie zmluvy o bezplatnom užívaní pozemku
a pod./,
Hlasovanie :
Prítomní :
4
za :
4
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 28.04. 2014 o 21,00 hod.
Helena L e l k e s o v á
starostka obce

.
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Overovatelia: János Nagy Mgr.

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

Zoltán Kučera
poslanci OZ :
Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

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

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