Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 2/2020-OZ
Trstená n/O, 09.06.2020

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 08.06.2020 o 17.30 hod. v Kultúrnom dome Trstená na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Ladislav Gódány, poslanec OZ
Zoltán Écsi, poslanec OZ
Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ
Csaba Nagy, poslanec OZ
Tibor Nagy, poslanec OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,

Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková
Obyvatelia obce:
viď. prez. listinu
Zamestnankyňa OCU: Éva Leško
Hlavný kontrolór:

Bc. Vojtech Ravasz

Začiatok rokovania o 17,30 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, pána hlavného kontrolóra, zamestnankyne obce a obyvateľov obce. Skonštatovala,
že podľa prezenčnej listiny poslanci OZ sú prítomní v nadpolovičnej väčšine, preto zasadnutie
vyhlásila za uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý rozšírila o ďalší bod
programu:
Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Západoslovenskej
distribučnej, a.s. za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení,
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek inej stavebnej úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenia na
parc.č. 306/32 v k. ú. Trstená na Ostrove,
Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za účelom prevádzkovania stavby
čerpacích staníc ČS1A a ČSC na parc.č. 630/47, 621/16 v k. ú. Trstená na Ostrove,
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Návrh na zníženie platu starostky na zákonom stanovený minimum – návrh od p. T.
Nagya,
Návrh kvôli úsporným opatreniam obce, aby poslanci zriekli poslaneckého platu – návrh
od p. T. Nagya.
Program:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/

Otvorenie – schválenie programu
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2019
Správa HK obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
Trstená na Ostrove za rok 2019
a) záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Trstená na Ostrove za rok 2019
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2019
Rozpočtové opatrenie obce Trstená na Ostrove č. 1
/zníženie poskytnutej finančnej dotácie z rozpočtu obce nezisk. organizáciám,
zrušenie obecných podujatí/
Odrieknutie finančnej kompenzácie cestovných výdavkov starostky obce do
31.12.2020
Žiadosť o prevádzkovanie letnej terasy vedľa pohostinstva DUNAJ
Návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v obci Trstená na Ostrove
Vysporiadanie majetkových vzťahov k parc. č. 1052/4-7
Súdne predvolanie na pojednávanie vo veci: Olivér Pongrácz c/a Obec Trstená na
Ostrove
Návrh VZN 1/2020 o držaní psa na území obce Trstená na Ostrove
Odmena hlavného kontrolóra obce
Referát starostky obce
Diskusia
Uznesenia
Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OcU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: Ladislav Gódány, Mária Szalayová.
3/

Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
Trstená na Ostrove za rok 2019
Hlavný kontrolór obce v súlade s ods. 1 písm. c) 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložil správu o kontrolnej činnosti k za rok 2019
/ viď. prílohu č. 1/.
4/

a) záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Trstená na Ostrove za rok 2019,
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2019
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce / príloha č. 2/ a hlavný kontrolór obce predložil
stanovisko k záverečnému účtu obce Trstená na Ostrove za rok 2019 / príloha č. 3 .
Konštatoval, že návrh záverečného účtu obce za rok 2019 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
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zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým a členovia obecného zastupiteľstva
ho elektronicky obdržali na preskúmanie.
Návrh záverečného účtu za rok 2019 bol obecným úradom spracovaný v súlade s ustanovením
§ 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záverečný účet obce obsahuje
všetky zákonom stanovené údaje. Zároveň je splnená aj zákonom určená podmienka
prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového
roka podľa § 16, ods.12 zákona o rozpočtových pravidlách.
Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky
ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2019
boli:
- rozpočet obce na rok 2019 a jeho úpravy,
- účtovné výkazy obce k 31.12.2019 vrátane poznámok k účtovným výkazom,
- návrh Záverečného účtu za rok 2019,
- plnenie rozpočtu obce za rok 2019.
Návrh záverečného účtu obce Trstená na Ostrove za rok 2019 bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
V súlade s § 16, ods. 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčal
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Trstená na
Ostrove za rok 2019“ výrokom
súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad
a usporiadať zostatok finančných operácií vo výške 8 791 € a jeho prevod do rezervného fondu
obce.
Otázky zo strany poslancov, ohľadne plnenia rozpočtu za rok 2019 boli v plnom miere
odpovedané a vysvetlené.
5/

Rozpočtové opatrenie č. 1
Starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č.1 /viď. príloha č. 4/.

Nakoľko dňa 12.03.2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia SR v súvislosti s rizikom
šírenia nového koronavírusu, sme mali zabezpečovať dezinfekčné materiály, čistiace potreby.
Mali sme povinnosť informovať cez obecný rozhlas a web-stránky obce, vyvesením letákov
o aktuálnych Opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR a Nariadení Vlády SR ako
informovanie o karanténe, o povinnostiach pendlerov (predloženie potvrdenia pre
cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania), informovanie o hromadných podujatiach,
bohoslužbách a otváraní prevádzok obyvateľom obce.
Starostka poznamenala, že v obci Trstená na Ostrove nebol nikto nakazený
koronavírusom, pre dôchodcov zabezpečila „Béres csepp“ kvapky ako dar od výrobcu, obec
dostala 300 l dezinfekčného materiálu, čím boli verejné priestranstvá pravidelne dezinfikované.
Dezinfekciu vykonal p. Štefan Bóna , manžel starostky obce.
Dezinfekciu ózonom bezplatne vykonal KCZS z Gabčíkova.
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Dezinfekčný materiál obec zo svojho rozpočtu uhradila v sume 280,00 €, TTSK sľúbil
preplácať dezinfekčný materiál na COVID -19.
Pedagogickým zamestnancom v MŠ v mesiaci apríl a máj patrila náhrada mzdy v sume
80 % jeho priemerného zárobku (resp. funkčného platu), najmenej však v sume minimálnej
mzdy;
Nepedagogická zamestnankyňa MŠ si uplatňovala v mesiaci apríl OČR a v mesiaci
máj dostala náhradu mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku (resp. funkčného platu),
najmenej však v sume minimálnej mzdy.
MŠ je znovu otvorená od 01.06.2020, z 12 - tých škôlkárov teraz nastúpilo 8 detí.
Na Slovensku sme boli ako prvá dedina, ktorá začala šiť ochranné rúška, najprv boli
zabezpečené pre dôchodcov a potom pre ostatných obyvateľov.
Koronavírus má negatívny vplyv aj na rozpočet obce , podielové dane boli znížené,
v marci o 20% , v apríli a máji o 10 %.
Starostka predkladala poslancom, že obecné podujatie, ako obecný deň, deň detí, maškarný
ples, deň dôchodcov atď z bezpečnostných dôvodov navrhuje zrušiť.
Ďalej navrhuje znížiť príspevky neziskov. organizácií o 50%, KLUBOSOK a SPEV. ZBOR
odrieka príspevok za rok 2020 v 100 %.
Starostka sľúbila, že keď finančná situácia obce umožní, príspevky v celej sume budú
organizáciám uhradené.
Starostka odrieka finančnú kompenzáciu cestovných výdavkov od 01.04.2020 do 31.12.2020.
Presuny rozpočtu obsahuje rozpočtové opatrenie č. 1 / viď. prílohu č. 4/
Starostka predložila návrh na prijatie úveru na spolufinancovanie nenávratných finančných
príspevkov :
- SIEA - „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Trstená na Ostrove„ v sume
15 000,00 €

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2020
Bežné príjmy - sa navŕšili o
Bežné výdavky - sa znížili
o
Finančné operácie príjmové - sa navŕšili o
Kapitálové príjmy - sa znížili o
Kapitálové výdavky - sa navŕšili o
Názov

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
FO príjmy
Rozpočtované
príjmy spolu

2 536,00€ + 7 704,00 €
5 864,00 € + 7 704,00 €
15 000,00 €
7 704,00 €
23 400,00 € - 7 704,00 €

Rozpočet 2020
v€

Zmena
rozpočtu v €
podľa I.
rozpočtového
opatrenia

Zmena rozpočtu po
navrhovanom 1.
rozpočtovom opatrení v
€

257 266
158 700
53 600

7 704+2 536
-7 704
+15 000
+17 536

267 506
150 996
68 600

469 566

487 102
4

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
FO výdavky
Rozpočtové
výdavky spolu
Hospodárenie

245 333

+7 704
-5 864
- 7704
+23 400
0
17 536

180 300
41 000
466 633
2 933

0

247 173
195 996
41 000
484 169
2 933
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Odrieknutie finančnej kompenzácie cestovných výdavkov starostky obce do
31.12.2020
Starostka odrieka finančnú kompenzáciu cestovných výdavkov od 01.04.2020 do 31.12.2020.
7/
Žiadosť o prevádzkovanie letnej terasy vedľa pohostinstva DUNAJ
Zoltán Méry, vedúci pohostinstva DUNA – vendéglő podal žiadosť o prevádzkovanie letnej
terasy dňa 09.03.2020. Nakoľko bola rekonštrukcia hasičskej zbrojnice dokončená, členovia
DHZ Trstená na Ostrove z vlastných síl prestavili nádvorie a oplotenie zbúrali, žiadosť
o prevádzkovanie letnej terasy pohostinstva DUNA – Vendéglő nie je možné realizovať.
8/

Návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v obci Trstená na Ostrove
Členovia komisie verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Mgr. Hajnalka Kucsera
Helena Mészárosová
Zoltán Écsi
9/

Vysporiadanie majetkových vzťahov k parc. č. 1052/4-7

Obecné zastupiteľstvo schválil vysporiadanie majetkových vzťahov ku parcelám 1052/4,
1052/5, 1052/6 a 1052/7 a určili cenu podľa osobitného zreteľa 7,50 EUR/m2. Zároveň bol
určený aj splátkový kalendár, t.j. kúpnu cenu treba uhradiť ku dňu 31.12.2021 formou
mesačných splátok. Splátkový kalendár na základe Zmluvy o budúcej zmluve bude splatný od
1.9.2020 a kúpnu cenu je možné splatiť počas celej doby splátkového kalendára jednorázovo.
10/

Súdne predvolanie na pojednávanie vo veci: Olivér Pongrácz c/a Obec Trstená na
Ostrove
Obec dostala predvolanie na súdne pojednávanie vo veci žalobcu Olivér Pongrácz, žalovaný
Obec Trstená na Ostrove o zaplatenie istiny 9 344,16 € s príslušenstvom na deň 19.06.2020.
V roku 2015 zo strany O. Pongrácza bola podaná žiadosť o zámenu pozemkov parc.č. 1057/1
o výmere 428 m2 na ktorej sa nachádza futbalové ihrisko za 1 ha ornú pôdu. Obec so zámenou
nesúhlasila, s tým, že výmena pozemku o výmere 428 m2 za ornú pôdu o výmere 1 ha je
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v rozpore s dobnými mravmi. V roku 2016 bolo súdne pojednávanie, sudca uzavrel s tým, že
treba postupovať na Najvyšší Súd SR, aby rozhodoval o tom, či má pozemok charakter
futbalového ihriska alebo športového areálu.
11/
Návrh VZN 1/2020 o držaní psa na území obce Trstená na Ostrove
Obecné zastupiteľstvo schválil VZN o držaní psa na území obce Trstená na Ostrove.
12/
Odmena hlavného kontrolóra obce
Starostka obce navrhovala poskytnúť jednorazovú odmenu pre hlavného kontrolóra obce.
Členovia OZ odporúčali odmenu vo výške 100.- €.
13/

Referát starostky obce
Starostka podala informácie o priebehu realizácie projektu „Zníženie energetickej
náročnosti objektu MŠ Trstená na Ostrove“, práce sú dokončené, teraz prebieha posledná
fakturácia. Poslednú fa treba najprv uhradiť z vlastných financií a po kontrole úradom SIEA
bude poukázaná dotácia.
Csaba Nagy opýtal , odkedy má starostka vedomosť o tom , že poslednú fa treba najprv
uhrádzať.
Starostka sa vyjadrila, že počas výstavby bolo potrebné žiadať Dodatkami viac zmien, faktúry
boli dobropisované a znížené. Nebol by problém s uhradením, keby kvôli koronavírusu sa
neznížili pravidelné podielové dane pre obec. Z toho dôvodu však musíme rátať so finančným
schodkom.
Starostka ďalej podala informácie o priebehu projektu: „Kanalizácia“
Starostka zmienila sa o krádežiach v dedine (kríky od KD, od verejného altánka,
v ulici Sámán boli vykradnuté rozostavané domy, v cintoríne zmizli polievacie kanvice).
Kamerový systém bolo potrebné rozšíriť, aby sme mohli zabrániť ďalšej krádeži.
Nasledujúce zasadnutie OZ starostka plánuje na mesiac september 2020.
Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Západoslovenskej
distribučnej, a.s. za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení,
užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na
parc.č. 306/32 v k. ú. Trstená na Ostrove
Poslanci OZ schválili návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za účelom prevádzkovania stavby
čerpacích staníc ČS1A a ČSC na parc.č. 630/47, 621/16 v k. ú. Trstená na Ostrove.
Poslanci OZ schválili návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v prospech Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Csaba nAgy opýtal stavba má aký rozmer a aké hlasné sú stroje.
Ladislav Gódány na to odpovedal, že rozmery sú cca 3x3xm.
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Návrh k kvôli úsporám obce, aby poslanci zriekli poslaneckého platu – návrh od p. T.
Nagya.
Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny a vyhlásili písomne, že svoj
mandát budú vykonávať bez odmeny.
14/

Diskusia

Poslanec T. Nagy opýtal hlavného kontrolóra, aký má názor na skutočnosť, že zápisnice
sú
„falšované“.
Hlavný kontrolór odpovedal, že to je silný výraz, nakoľko zápisnice majú obsahovať dôležité
fakty
súvisiace s dedinou, netreba a ani sa nedá doslovne vyhotoviť zápisnicu.
Ostatné pripomienky, otázky poslancom boli pri jednotlivých bodoch vysvetlené,
odpovedané.
15/

Uznesenia

K bodu č.1
Uznesenie č. 8/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:7
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
: 1 /T. Nagy/
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané
Uznesenie č. 9/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
doplnenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove s programom.
Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Západoslovenskej
distribučnej, a.s. za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení,
užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek inej stavebnej úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na
parc.č. 306/32 v k. ú. Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:7
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Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
: 1 /T. Nagy/
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané
Uznesenie č. 10/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
doplnenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove s programom.

Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za účelom prevádzkovania stavby
čerpacích staníc ČS1A a ČSC na parc.č. 630/47, 621/16 v k. ú. Trstená na Ostrove.
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:7
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
: 1 /T. Nagy/
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
podpísané
Uznesenie č. 11/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
doplnenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove s programom.
Návrh na zníženie platu starostky na zákonom stanovený minimum – návrh od p. T.
Nagya.
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:7
Za
: 2 / T. Nagy, Cs. Nagy/
Proti
: 4 / Mgr. H. Kucsera, M. Szalayová, H. Mészárosová, Z. Écsi/
zdržal sa
: 1 /L. Gódány//
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
podpísané
Uznesenie č. 12/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
doplnenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove s programom.
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Návrh kvôli úsporným opatreniam obce, aby poslanci zriekli poslaneckého platu – návrh
od p. T. Nagya.
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
podpísané

K bodu č.2
Uznesenie č. 13/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Ladislav Gódány, Mária Szalayová
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 3
Uznesenie č. 14/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2019
Hlasovanie č. 7
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:6
: 1 / T. Nagy/
:0
:0

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
správu o hospodárení a plnení rozpočtu obce za rok 2019
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Hlasovanie č. 8
Prítomní
:7
Za
:5
Proti
: 2 / T. Nagy , Cs. Nagy/
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 4
Uznesenie č. 15/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
Hlasovanie č. 9
Prítomní
:7
Za
:6
Proti
: 1 / T. Nagy/
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
s ch v a ľ u j e
záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2019 - bez výhrad
Hlasovanie č. 10
Prítomní
:7
Za
:5
Proti
: 2 / T. Nagy , Cs. Nagy/
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
podpísané
K bodu č. 5
Uznesenie č. 16/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce č. 1
Hlasovanie č. 11
Prítomní
:7
Za
:4
Proti
: 3 / T. Nagy, Cs. Nagy, H. Mészárosová/
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané
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K bodu č. 8
Uznesenie č. 17/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v obci Trstená na Ostrove: Mgr. Hajnalka Kucsera, H. Mészárosová,
Zoltán Écsi
Hlasovanie č. 12
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:7
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 9
Uznesenie č. 18/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
návrh na vysporiadanie majetkových vzťahov k parcelám č. 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7
a určuje
cenu parc. č. 1052/4 o výmere 190 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č.
1052/5 o výmere 86 m2, druh pozemku záhrada, parc. č. 1052/6 o výmere 122 m2, druh
pozemku záhrada, parc. č. 1052/7 o výmere č. 385 m2, druh pozemku záhrada
a ukladá
Obecnému úradu zverejniť zámer predaja pozemkov.
Hlasovanie č. 13
Prítomní
:7
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
: 2 / Tibor Nagy, Csaba Nagy/
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 11
Uznesenie č. 19/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

1

podpísané

Návrh VZN č. 1/2020 o držaní psa na území obce Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 14
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 12
Uznesenie č. 20/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
zvýšeniu platu hlavného kontrolóra za mesiac jún 2020 na 20 ¨%
Hlasovanie č. 15
Prítomní
:7
Za
:5
Proti
: 1 / Csaba Nagy /
zdržal sa
: 1 / Tibor Nagy /
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

Uznesenie č. 21/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
3/5 –ou väčšinou všetkých poslancov
návrh zmluvy o zriadení vecného bremeno v prospech tretej osoby Západoslovenskej
distribučnej, a.s. za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení, užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na parc.č. 306/32 v k. ú.
Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 16
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
podpísané
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Uznesenie č. 22/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
3/5 – ou väčšinou všetkých poslancov
schvaľuje
návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. za účelom prevádzkovania stavby čerpacích staníc ČS1A a ČSC
na parc.č. 630/47, 621/16 v k. ú. Trstená na Ostrove.
Hlasovanie č. 17
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
podpísané
Uznesenie č. 23/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
prijatie úveru poskytnutého od Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“ za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve:
- výška úveru :
- účel úveru:

15 000,00 €
spoluúčasť na spolufinancovanie
nenávratných finančných príspevkov
2030

- doba splácania:
Hlasovanie č. 18
Prítomní
:7
Za
:5
Proti
: 2 / Tibor Nagy, Csaba Nagy /
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

10/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 08.06.2020 bolo ukončené o 21,15 hod.
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.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Ladislav Gódány, poslanec OZ

.............................................................
Mária Szalayová, poslankyňa OZ

Zapisovateľka:
............................................................
Anikó Csikmáková, zamestnankyňa OCÚ
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