Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 7/2017-OZ
Trstená n/O, 02.08.2017

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 31.07.2017 o 19.00 hod. v Trstenej na Ostrove na OCU
Prítomní :
Poslanci OZ :

Neprítomní:
Starostka obce :
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Robert Balázs, poslanec OZ
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
Ladislav Gódány, poslanec OZ, odišiel 20,45hod.
Ladislav Vízi, poslanec OZ, prišiel o 19,30hod.
Ján Culka, poslanec OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ
Mgr. Zuzana Bónová
Bc. Júlia Pavolková,
viď. prez. listinu

Hlavná kontrolórka: Ing. Sibyla Szabóová
Začiatok rokovania o 19,15 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, pani hlavnú kontrolórku, obyvateľa obce a zamestnankyňu obce. 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/ Správa nezávislého audítora za rok 2016
4/ Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2016
5/ Rozpočtové opatrenie č. 2
6/ Schválenie zámeny a predaja obecného nehnuteľného majetku - pozemkov parc.č. 88/5,
88/6, 88/7 v k.u. Trstená na Ostrove
7/ Obecný deň – príprava Obecného dňa
8/ Diskusia
9/ Uznesenia
10/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Júliu Pavolkovú a za
overovateľov poslancov OZ: Anikó Mészárosová a Róbert Balázs.
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3/ Starostka obce predložila správu nezávislého audítora, Doc. Ing. Stanislava Igora
Šimoniča, CSc. Audítor zistil a konštatuje, že účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a verný
obraz finančnej situácie Obce Trstená n/O k 31.12.2016 a výsledky jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom
o rozpočtových pravidlách. /viď. prílohu/.
4/ Starostka obce predložila výročnú správu /viď príloha/. Hlavná kontrolórka oboznámila
prítomných, že „Individuálna výročná správa obce Trstená na Ostrove“ bola vyhotovená
v súlade so zákonom a jej obsah zodpovedá predpísanej predlohe.
5/ 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
2017 rozpočtovým opatrením. / viď. prílohu/
Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2017
Bežné príjmy - sa navŕšili o
Bežné výdavky - sa navŕšili o
Finančné operácie príjmové - sa navŕšili o
Kapitálové výdavky - sa navŕšili o
Názov

Rozpočet
2017
v€

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

224 227
0

Zmena
rozpočtu v €
podľa I.
rozpočtového
opatrenia

2 700
0

4 575,00 €
6 425,00 €
11 500,00 €
11 500,00 €
Zmena rozpočtu
po navrhovanom
1. rozpočtovom
opatrení v €

226 927
0

Zmena
Zmena rozpočtu po
rozpočtu v €
navrhovanom 1.
podľa II.
rozpočtovom
rozpočtového
opatrení v €
opatrenia

4 575
0

231 502
0

3 300

5 100

8 400

11 500

19 900

227 527
213 865
0

6 500
2 700
5 100

235 327
216 565
5 100

16 075
6 425
11 500

251 402
222 990
16 600

3 300
217 165
10 362

0

3 300

6 500
0

224 965
10 362

0
17 925
-1 850

3 300
242 890
8 512

6/ Poslanci schválili zámenu a predaj obec.majetku – pozemky parc.č.88/5, 88/6, 88/7 v k.u.
Trstená na Ostrove
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7/ Obecný deň - príprava
Pani starostka poprosila poslankyňu Mgr. Katarínu Mészárosovú, aby tak ako minulý rok,
aj tento rok „moderovala“ program na Deň obce+zapísať do kroniky mená novorodeniatok.
Poslanci a pani starostka sa zhodli na hlavnej výhre v tombole – bicykel. Zároveň pani
starostka poprosila poslancov, aby každý zabezpečil 1-2 ceny do tomboly.
V sobotu ráno pán poslanec Ladislav Gódány zabezpečí doručenie lavíc a stolov z OCU
Kyselica – pomôžu páni poslanci R.Balázs aj p.L.Vízi, pondelok večer odvezú lavice a stoly
naspäť.
Občerstvenie na deň obce zabezpečí Zoltán Méry /Hostinec Duna/.
V piatok o 16tej zdobenie a prestretie stolov.
8/ Diskusia
 Z dôvodu vysokých horúčav je prísny zákaz zapáliť na dvore buriny, listy,...-vyhlásiť
v rozhlase.
 DHZ - Polievanie ulíc, vyhlásiť v rozhlase, aby si majitelia áut parkujúcich na uliciach
zaparkovali autá do dvora.
 Zberný dvor - majitelia pozemku na súčasnej čiernej skládke, kde obec plánovala
vybudovať zberný dvor, nesúhlasia s výmenou pozemku. Obec musí nájsť iný vhodný
pozemok. Pán poslanec Balázs R. navrhol, aby sme vytvorili zberný dvor na pozemku
vo vlastníctve obce.
 Pani starostka informovala o dvoch vypísaných výzvach na dotáciu 1. z EÚ a 2.
Ministerstvo živ.prostredia.
 Je vytvorené združenie obcí stredného žitného ostrova pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi – podali sme žiadosť o dotáciu na kompostéry.
 Podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice – nakoľko vyhotovený
projekt na rekonštrukciu znie na sumu 60.000,-eur a výzva je vypísaná na max. sumu
30.000,-, momentálne obec nemá fin.prostriedky na doplnenie zvyšnej sumy 30.000,eur, preto sa poslanci a pani starostka zhodli, že nie je v súčasnosti možné podať
žiadosť o dotáciu
 Poslanci navrhli znova upozorniť majiteľa pozemku /Vasik Mária/ listom o úpravu
zelene, nakoľko vytŕčajúce konáre znamenajú veľké nebezpečenstvo pri premávke
 Takisto poslanci navrhujú upozorniť a vyzvať listom majiteľov nepojazdných
a vyradených motorových vozidiel bez ŠPZ parkujúcich, resp. odstavených na ceste,
aby ich z dôvodu bezpečnej premávky čo najskôr odstránili.
9/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 44/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky.
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Hlasovanie č. 1
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:4
:4
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.2

Uznesenie č. 45/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Anikó Mészárosová, Róbert Balázs
za zapisovateľku: Bc. Júlia Pavolková
Hlasovanie č. 2

Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:4
:4
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 3

Uznesenie č. 46/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie

správu nezávislého audítora za rok 2016
Hlasovanie č. 3
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 4

Uznesenie č. 47/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
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berie na vedomie

výročnú správu obce za rok 2016
Hlasovanie č. 4
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 5

Uznesenie č. 48/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č.2
Hlasovanie č. 5
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 6

Uznesenie č. 49/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e

a1) - zámenu obecného majetku označeného v geometrickom pláne Ing. Tibora GyulaihoGEOPLAN zo dňa 22.5.2017 č.5106/2017, úradne overeného katastrálnym odborom
Okresného úradu Dunajská Streda pod číslom 1183/2017 pre katastrálne územie Trstená na
Ostrove, a to:
-časť novoutvorenej parcely CKN- parc.č.88/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2
-za novoutvorené pozemky vytvorené vyššie uvedeným geometrickým plánom, a to CKN
parc.č.88/5- zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 a CKN parc.č.88/6 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 11 m2 patriace v celosti Ladislavovi Gódányovi, trvale bytom
Trstená na Ostrove 183.
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
a2) – predaj obecného majetku označeného v geometrickom pláne Ing. Tibora GyulaihoGEOPLAN zo dňa 22.5.2017 č.5106/2017, úradne overeného katastrálnym odborom
Okresného úradu Dunajská Streda pod číslom 1183/2017 pre katastrálne územie Trstená na
Ostrove, a to:
-časť novoutvorenej parcely CKN- parc.č.88/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za 16,50 EUR/m2 , spolu: 742,50 EUR.
b) zdôvodňuje spôsob predaja tým, že
Pri zámene ide prakticky o susedné pozemky, preto ich všeobecná hodnota je rovnaká .Obec
Trstená na Ostrove má záujem o zámenu svojho pozemku parc.č.88/7 za pozemky Ladislava
Gódánya z toho dôvodu, lebo pozemok Ladislava Gódánya -parc.č.88/5 Obec Trstená na Ostrove
dlhé roky využíva pre účel parku s výsadbou kvetín a prevodom, resp. zámenou pozemkov parc.č.
88/6 a 88/7 sa vyrovnajú hranice pozemkov a vzniknú pozemky vhodných tvarov.
Na pozemku parc.č.88/7 Ladislav Gódány má záujem vybudovať parkovisko pre užívateľov
bytového domu, ktorý mieni postaviť. Vybudovanie parkoviska je vo verejnom záujme, preto aj
zámena pozemkov je v prospech obce okrem vyššie uvedených dôvodov aj z dôvodu zväčšenia
manipulačného priestoru pri objekte požiarnej zbrojnice obce.
Hlasovanie č. 6
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 7

Uznesenie č. 50/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
prípravu Obecného dňa
Hlasovanie č. 7
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 8
6

Uznesenie č. 51/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
neschvaľuje

podať žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
Hlasovanie č. 8
prítomní
za
proti
zdržal sa
nehlasoval

:
:
:
:
:

4
0
0
4 /Vízi L., Balázs R., Mészárosová A., Mészárosová K./
0

Uznesenie nebolo schválené.
10/ Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 31.07.2017 bolo ukončené o 21,00 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Anikó Mészárosová, poslankyňa OZ
..................................................................
Róbert Balázs, poslanec OZ
Zapisovateľka:

...............................................................
Bc. Júlia Pavolková, zamestnankyňa OCÚ
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