Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 1/2020-OZ
Trstená n/O, 04.02.2020

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove,
konaného dňa 03.02.2020 o 17.30 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :
Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,
Csaba Nagy, poslanec OZ
Starostka obce :
Hlavný kontrolór:
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Mgr. Zuzana Bónová
Bc. Vojtech Ravasz
Mgr. Júlia Pavolková
viď. prez. listinu

Neprítomní:

Zoltán Écsi, poslanec OZ
Ladislav Gódány, poslanec OZ
Tibor Nagy, poslanec OZ

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, prítomných obyvateľov a zamestnankyňu 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.
Program:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Otvorenie – schválenie programu
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena – Adam Mészáros
Bíró Ladislav – predaj pozemku
Materská škola – informácie
Výška prenájmu kultúrneho domu
Prerokovanie Návrhu VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečistenia na území obce Trstená na Ostrove
Prerokovanie Návrhu VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Trstená na Ostrove
Žiadosti o dotáciu na rok 2020: Ministerstvo financií, TTSK
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10/
11/
12/
13/
14/

Obecný deň 2020 – kultúrny program
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Júliu Pavolkovú a za
overovateľov poslancov OZ: Csaba Nagy, Helena Mészárosová.
3/ Žiadosť p. Adama Mészárosa o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
Pán Mészáros žiada obec o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech ZSE
z dôvodu elektrickej prípojky – výstavba rodinných domov.
4/ Ladislav Bíró – predaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu – kúpa pozemku parc.č. 306/202 od
predávajúceho Ladislav Bíró, podiel 1/20 v pomere k celku.
5/ Materská škola – informácie
Pani starostka informovala:
- Karneval sa uskutoční 12.02. – srdečne pozýva poslancov
- 15.01.2020 sa uskutočnilo sťahovanie z KD do MŠ
- 03.02.2020 bola porada, firma dokončí práce do 14.02.2020 – bude konečné
odovzdanie
- 18.02.2020 kolaudácia
- KD sa uvoľnil, znova sa začne spoločensko-kultúrny život v obci /oslavy, podujatia..../
6/ Výška prenájmu kultúrneho domu
Uznesením č. 78/10/2016 zo dňa 19.12.2016 obecné zastupiteľstvo schválilo výšku
nájomného za kultúrny dom vo výške 50 eur pre miestnych obyvateľov, 100 eur pre cudzích.
Nakoľko tieto sumy nie sú dostatočné na pokrytie nákladov, pani starostka navrhuje:
A) Počet osôb x určitá suma
B) 100,- pre miestnych, 150,- pre cudzích
Návrhy poslancov – p. Nagy navrhuje pre miestnych lacnejší prenájom ako pre cudzích,
ostatní poslanci s ním súhlasia. P. Szalayová navrhuje 2,00eur/os pre miestnych, určite nech je
prenájom lacnejší pre miestnych obyvateľov.
OZ pristupuje k zvýšeniu nájomného nasledovne:
Pre miestnych obyvateľov = počet osôb x 2,00 eur
Pre cudzích = počet osôb x 5,00 eur + zobrať smeti
Zároveň OZ stanovilo potrebu zaviesť 50,00 eur kauciu – v prípade znehodnotenia, zničenia
zariadenia alebo iných škôd sa to bude hradiť z tejto kaucie.
7/

Prerokovanie Návrhu VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Trstená na Ostrove
OÚ – odbor starostlivosti o životné prostredie vyzvalo obec, aby predložila VZN o
poplatkoch za znečistenie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území
obce Trstená na Ostrove, nakoľko obec takéto VZN nemá, treba ho pripraviť
OZ prediskutovalo, že sa pripraví takéto VZN aj napriek tomu, že zatiaľ sa v obci nenachádza
takýto poplatník. Je to len príprava do budúcna.
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8/ Prerokovanie Návrhu VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Trstená na Ostrove
Z prokuratúry bola obec vyzvaná na predloženie VZN o niektorých podmienkach držania
psov na území našej obce, keďže obec nedisponuje takýmto VZN, OZ prerokovalo
potrebu prípravy takéhoto VZN.
Je dobré sa tým zaoberať a pripraviť VZN, nakoľko v obci majitelia psov nepoužívajú
náhubok pre psov a v prípade problémov by obec mohla sankcionovať.
9/ Žiadosti o dotáciu na rok 2020: Ministerstvo financií, TTSK
Výzva z Min. financií – dotácie max. do 15.000 eur, žiadosti do 31.03.2020, 5%-ná
spoluúčasť...na opravy, havarijné situácie
p. starostka má dva návrhy: oprava strechy na pošte + vykurovanie alebo rekonštrukcia
miestneho rozhlasu
všetci poslanci súhlasili s podaním žiadosti o dotáciu na opravu strechy budovy pošty
a opravu vykurovania na pošte.
10/ Obecný deň – kultúrny program
Návrh: obecný deň tentokrát bez hlavnej hviezdy zo zahraničia, radšej osloviť 2-3 domácich
vystupujúcich, lebo po hlavnom programe väčšinou ľudia odišli domov
Pani poslankyňa Szalayová navrhuje, keďže tento rok bude Deň obce výnimočný
(770.výročie), tak ešte nech je hlavná hviezda večera.
Treba zavolať vystupujúcich, ktorí sa páčia aj mladšej aj staršej generácii.
Deň obce je stanovený na 15.08.2020 – treba osloviť spevákov a zistiť, kto môže vtedy prísť
– potom si z toho zoznamu poslanci vyberú koho zavolajú.
11/ Rôzne
Pani starostka informovala:
- Odovzdanie hasičskej zbrojnice bude v piatok 07.02.2020
- DHZ by chceli vymeniť aj druhú starú bránu za modernejšiu
- Cez UPSVaR bude prijatý nový zamestnanec – hlavne na zabezpečenie fungovania
zberného dvora
12/ Diskusia
- p. poslanec Nagy Cs. žiada o podrobný rozpis všetkých výdavkov spojených
s rekonštrukciou MŠ – p. starostka informovala o plánovanom stretnutí, ktoré bude po
kolaudácii (kde sa podrobne môžu oboznámiť s rozpisom výdavkov)
- obyvatelia sa pýtajú, ako je to s kanalizáciou – p. starostka: do konca marca sa ukončí
verejné obstarávanie
- p. poslanec Nagy Cs. sa pýta, prečo sa minule (koncom roka) do zápisnice nenapísalo,
že zrazená mačka dlho ležala na ulici a obec ju neodstránila – p. starostka: toto sa
prediskutovalo na zasadnutí, do zápisnice sa uvádzajú najzákladnejšie a najdôležitejšie
informácie zo zasadnutia
- otázka obyvateľa – plánuje sa výstavba cyklotrasy? P. starostka: hlavná ulica sa
rozšíriť nedá a pri vedľajších uliciach je problém s majiteľmi, je ich viac alebo
neznámy vlastník, v takýchto prípadoch sa nedá požiadať o dotáciu na vybudovanie
cyklotrasy. Na hrádzi sa nachádza medzinárodná cyklotrasa.
13/Uznesenia
K bodu č.1
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Uznesenie č. 1/1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č.2
Uznesenie č. 2/1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Csaba Nagy, Helena Mészárosová
za zapisovateľku: Mgr. Júlia Pavolková
Hlasovanie č.2
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 3
Uznesenie č. 3/1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
Hlasovanie č.3
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:4
:4
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané
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K bodu č. 4
Uznesenie č. 4/1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Kúpnu zmluvu na kúpu pozemku parc.č. 306/202 od predávajúceho Ladislav Bíró, podiel
1/20 v pomere k celku.
Hlasovanie č.4
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 6
Uznesenie č. 5/1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
zmenu výšky prenájmu kultúrneho domu nasledovne:
-

pre miestnych obyvateľov 2,-eur/osoba + záloha 50,00 eur

-

pre cudzích 5,- eur/osoba + záloha 50,00 eur

Hlasovanie č.5
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 7
Uznesenie č. 6/1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na

vedomie

potrebu prípravy Návrhu VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečistenia na území obce Trstená na Ostrove
Hlasovanie č.6
5

Prítomní
:4
Za
:3
Proti
: 1 (Nagy Cs.)
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 8
Uznesenie č. 7/1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na

vedomie

potrebu prípravy Návrhu VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 7
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

7/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 03.02.2020 bolo ukončené o 20,00 hod.
.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

Overovatelia:
............................................................
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ

.............................................................
Csaba Nagy, poslanec OZ
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Zapisovateľka:
............................................................
Júlia Pavolková, zamestnankyňa OCÚ
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