Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 8/2016-OZ
Trstená n/O, 01.08.2016

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 28.07.2016 o 19.00 hod. v Trstenej na Ostrove na Obecnom úrade
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Ján Culka , poslanec OZ,
Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ, odchádzala o 20,30 hod.
Robert Balázs, poslanec OZ,
Ladislav Vízi, poslanec OZ,
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
Bc. Júlia Pavolková, zamestnankyňa OÚ
Mgr. Zuzana Bónová
Bc. Júlia Pavolková,
viď. prez. listinu

Začiatok rokovania o 19,00 hod.
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. Skonštatovala, že podľa prezenčnej listiny poslanci OZ sú
prítomní v nadpolovičnej väčšine, preto zasadnutie vyhlásila za uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných poslancov OZ s programom rokovania.
Program:
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/ Obecný deň – príprava Obecného dňa
4/ Vymenovanie členov inventarizačnej komisie v ZŠ
5/ Rôzne – správa starostky obce
6/ Diskusia
7/ Uznesenia
8/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňuOCU Júliu Pavolkovú
overovateľov poslancov OZ: Anikó Mészárosová, Katarína Mészárosová.
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3/ Deň obce
Starostka obce oboznámila prítomných s programom. Strava a pitie bude zabezpečené od
Zoltána Méryho. Tombola sa bude predávať za cenu 0,50 EUR/ks. Hlavná cena bude bicykel.
4/ Členovia inventarizačnej komisie
Starostka obce predložila návrh na členov inventarizačnej komisie v ZŠ: predseda Virág
Török, členovia Anikó Csikmáková a Katarína Mészárosová.
5/ Rôzne
 Stravovanie z Horného Baru–návrh zmluvy:
Režijné náklady na dennú stravu pre dieťaťa MŠ na každé hlavné jedlo vo výške 0,80 eur v
zmysle zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, podľa
vyhlášky čl 330/2009 Z.z o školskom stravovaní a v zmysle VZN obce Horný Bar č. 2/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Bar uhrádza objednávateľ - Obec
Trstená na Ostrove zo svojho rozpočtu na základe predloženej faktúry, najneskôr do 15. dňa
za predchádzajúci kalendárny mesiac na účet obce Horný Bar.



Odpoveď zo súdu /konanie vo veci Vasik M./ - pán Vida naďalej skúma okolnosti
okolo pozemkov, obec Trstená na Ostrove má 15 dní na odvolanie sa
Vybúranie steny v škôlke – z dôvodu uzavretia budovy základnej školy obec Trstená
na Ostrove sa rozhodla využiť a ponúknuť jednu miestnosť pre deti MŠ – spálňa.
Treba urobiť odbornú obhliadku stien, či tam nie sú vedené elektrické káble, plyn,
voda...ak je možné búranie steny, po uprataní sa miestnosť vymaľuje a položí sa nový
koberec

6/ Diskusia
 Kanalizácia –čaká sa na vyjadrenie obce Baka
 Parkovanie na ulici – prejsť k upozorneniu 2.stupňa=upozornenie listom
 Vynovenie zbrojnice – dať do programu najbližšieho obecného zasadnutia
 Vytŕčajúce konáre na cestu a chodník – opäť vyhlásiť obecným rozhlasom
upozornenie na odstránenie konárov prečnievajúcich cez ploty na chodníky a cesty,
zároveň dať listom oznam do každej domácnosti, aby to do dňa obce dali do poriadku
 Čierna skládka – do konca augusta bude odstránený odpad
7/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 52/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
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Hlasovanie č. 1
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené

K bodu č.2

Uznesenie č. 53/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Anikó Mészárosová, Katarína Mészárosová
za zapisovateľku: Bc. Júlia Pavolková
Hlasovanie č. 2
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.3
Uznesenie č. 54/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e
prípravu Obecného dňa
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. 55/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

členov inventarizačnej komisie: predseda Virág Török, členovia Anikó Csikmáková
a Katarína Mészárosová
Hlasovanie č. 4
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5
Uznesenie č. 56/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

návrh Zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb z Horného Baru
Hlasovanie č. 5
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6
Uznesenie č. 57/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

pristúpiť k upozorneniu č.2=upozornenie listom pre majiteľov áut naďalej parkujúcich na
uliciach
Hlasovanie č. 6
prítomní
:
za
:
proti
:
zdržal sa
:

5
5
0
0
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nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
8/ Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 28.07.2016 bolo ukončené o 20,40 hod.

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

Mgr. Zuzana Bónová

starostka obce

Overovatelia:
............................................................
Anikó Mészárosová, poslanec OZ

..................................................................
Mgr. Katarína Mészárosová, poslanec OZ

Zapisovateľka:
...............................................................
Júlia Pavolková, zamestnankyňa OCÚ
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