Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 10/2016-OZ
Trstená n/O, 20.12.2016

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 19.12.2016 o 18.00 hod. v Trstenej na Ostrove na Obecnom úrade
Prítomní :
Poslanci OZ :

Neprítomný:

Ján Culka , poslanec OZ,
Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ,
Robert Balázs, poslanec OZ
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Ladislav Vízi, poslanec OZ,

Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavná kontrolórka: Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka:
Júlia Pavolková,
Obyvatelia obce:
viď. prez. listinu
Začiatok rokovania o 18,00 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, ktorý doplnila
o ďalšie body programu :
 Odmena pre hlavnú kontrolórku obce
 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech
Západ.distribúcie a.s. podané F.Kovátsom
 Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2017 bez programovej štruktúry
Program:
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/ Mgr. Pásztó – oboznámenie s podmienkami dotácií
- budova MŠ, zberný dvor,
nájomné byty
4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2017
5/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly z daňovej oblasti
6/ Rozpočtové opatrenie č.3
7/ Kultúrny dom – stanovenie ceny prenájmu
8/ Príprava na Deň obce
9/ Diskusia
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10/ Uznesenia
11/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Júliu Pavolkovú a za
overovateľov poslancov OZ: Ján Culka, Róbert Balázs.
3/ Starostka privítala a odovzdala slovo pánovi Pásztóovi a p.Mészárosovi, ktorí oboznámili
prítomných s možnosťami a podmienkami dotácií na budovu MŠ, zberný dvor a nájomné
byty. Pán Pásztó informoval prítomných o výzvach na dotáciu na budovu MŠ s min.5%nou
spoluúčasťou z Envirofondu, vyhlásená výzva od 15.12.-31.03.2017, ukončenie
realizovaných projektov do konca r.2017. Na zberný dvor zatiaľ nie je vypísaná výzva.
Zároveň pani starostka informovala prítomných o nutnosti promptne riešiť problematickú
situáciu v MŠ, nakoľko v budove MŠ tečú radiátory a pokazil sa bojler. Kúrenie je
v havarijnom stave – nutne opraviť!
Pán Mészáros z firmy Prospect z Nových Zámkov predstavil v skratke stavebnú firmu,
projekt na 8 bytových jednotiek. Výstavba by trvala 6-8 mesiacov, dotácia vo výške
max.940,- EUR/m2. Pani starostka informovala prítomných o žiadateľov o nájomné byty.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo a schválilo podanie žiadosti na nenávratný finančný
príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ podľa výzvy L3 Environm.fondu.
Čo sa týka nájomných bytov, OZ navrhlo podrobnejšiu diskusiu na najbližšej porade.
4/ Hlavná kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na rok 2017 /viď príloha č.1/
5/ Hlavná kontrolórka obce predložila správu o výsledku kontroly z daňovej oblasti. Účelom
kontroly bolo preveriť stav v plnení všeob.záväzných právn.predpisov pri správe, vyrubovaní
a vymáhaní vybraných položiek a podpoložiek miestnych daní a pri plnení vybraných
položiek miestnych poplatkov. /viď príloha č.2/.
6/ V súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) c) a d) 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 2016 rozpočtovým opatrením. / viď. Prílohu č.3/.
7/ Obecné zastupiteľstvo navrhlo rozlišovať cenu prenájmu kult.domu zvlášť pre obyvateľov
obce a zvlášť pre obyvateľov z iných obcí. Navrhovaná cena bola 50,-EUR pre obyvateľov
obce a 100,-EUR pre ľudí z iných obcí.
/ Diskusia
- Oliver Pongracz – súdny proces
- Parkovanie – stále nevyriešená situácia, aj napriek viacerým výzvam ľudia parkujú na
uliciach
- Kanalizácia
- Nádasdi találkozó – 20.výročie, obec Trstená na Ostrove bude hostiteľom v dňoch 07.09.júla, z toho dôvodu sa budeme uchádzať o dotáciu pre národnostné menšiny
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/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 72/10/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

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

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.2

Uznesenie č. 73/10/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Ján Culka, Róbert Balázs
za zapisovateľku: Júlia Pavolková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.3
Uznesenie č. 74/10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
podanie žiadosti na nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti
budovy MŠ podľa výzvy L3 Environ.fondu.
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Hlasovanie č. 3
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 4

Uznesenie č. 75/10/2016

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

návrh plánu kontrolnej činnosti
Hlasovanie č. 4
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 5
Uznesenie č. 76/10/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly z daňovej oblasti
Hlasovanie č. 5
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 6
Uznesenie č. 77/10/2016
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Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e

rozpočtové opatrenie č. 3
Hlasovanie č. 6
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:3
:1
:1
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 7

Uznesenie č. 78/10/2016

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

stanovenie ceny prenájmu kult.domu 50,-EUR pre obyvateľov obce, 100,-EUR pre
obyvateľov z iných obcí.
Hlasovanie č. 7
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 8

Uznesenie č. 79/10/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

stanovenie max.výšku odmeny za vystúpenie hlavnej hviezdy do 300.000,-HUF aj
s cestovnými nákladmi.
Hlasovanie č. 8
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0
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Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 9

Uznesenie č. 80/10/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 100,- EUR.
Hlasovanie č. 9
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 81/10/2016

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

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Západoslov.distribúcie a.s.
Bratislava, Čulenová 6, za účelom uskutočnenia verejného rozvodu NN v rámci stavby 8
rodinných domov na parc. č. 555/7 podané Františkom Kovátsom. /viď príloha č.4/
Hlasovanie č. 10
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 82/10/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

v zmysle §4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2017 bez programovej štruktúry.
Hlasovanie č. 11
Prítomní
Za

:5
:5
6

Proti
zdržal sa
nehlasoval

:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené
18/ Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 19.12.2016 bolo ukončené o 20,40 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Ján Culka, poslanec OZ
..................................................................
Róbert Balázs, poslanec OZ
Zapisovateľka:

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