Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 5/2014-OZ
Trstená n/O, 16.04.2015

Zápisnica

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 15.04.2015 v Trstenej na Ostrove na OCU
Prítomní :
Poslanci OZ :

Robert Balázs, poslanec OZ,
Gejza Dobócky Ing., poslanec OZ,
ml. Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ – zástupca starostky obce
Ladislav Vízi, poslanec OZ
Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obce- viď prez. listinu
Začiatok rokovania o 19,00 h.
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, kontrolórku obce, zamestnankyňu obce a obyvateľov z obce.
Konštatovala, že podľa prezenčnej listiny poslanci OZ sú prítomní v plnom počte, preto
zasadnutie vyhlásila za uznášania schopné.
Potom oboznámila prítomných OZ s programom rokovania a oznámila, že bod 7
prerokovanie výročnej správy bude prerokovaná až na nasledujúcom zasadnutí a doplnila
program s návrhom na kúpu pozemku parc.č. 627/8,9 od Ing. Výbucha na vybudovanie
prečerp. stanice Kanalizácie.
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice OZ
3/ Návrh na schválenie platu starostky obce
4/ Schválenie „Štatútu obce Trstená na Ostrove „
5/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Trstená na Ostrove
za rok 2014
6/ a) záverečný účet a rozpočtové hospodárení obce Trstená na Ostrove za rok 2014,
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2014
7/ Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2014
8/ Vymenovanie nových členov do komisie CO a PO
9/ Delegovanie nových členov do školskej rady
10/ Opakované prerokovanie a schválenie záväznej cenovej ponuky na modernizáciu
systémov verejného osvetlenia
11/ Prerokovanie žiadosti p O. Pongrácza o zámene pozemkov
12/ Žiadosť o povolenie zriadenia letnej terasy vedľa pohostinstva DUNAJ
13/ Žiadosť o prenájom verejných priestranstiev pri pohostinstve Presso za účelom
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vytvorenia parkovacej plochy a ostatnej plochy
14/ Správa o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia
15/ Rôzne – prenájom sala KD – určenie výšky nájomného
jarná akcia na dopravné zrkadlá
prechod pre chodcov pred obchodom potraviny Bartal
jarné upratovanie v obci dňa 18.4.2015 – deň ZEME
Inšpektorát práce Trnava -vykonanie dozoru inšpekcie práce v obl.
pracovnoprávnych a mzdových predpisov
16/ Diskusia
17/ Uznesenia
18/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za zapisovateľku určila starostka obce Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OCÚ a za
overovateľov Ladislava Gódánya a Ladislava Víziho, poslancov OZ .
3/ Návrh na schválenie platu starostky obce
Podľa novely zákona sa plat starostu obce prerokováva l -krát ročne po uplatnení priemernej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 znamená - na základe § 3 ods. 1
cit. zákona - od 2.1.2015 na sumu 1699.- €
Pri schvaľovaní platu starostky sa hovorilo, že zostane základný s 20% navýšením
Priemerná mesačná mzda za rok 2013 bol 824 €

/824x1,65x1,2 = 1 632/

Priemerná mesačná mzda za rok 2014 bol 858 €

/858x1,65x1,2= 1 699/
Rozdiel. 67 €

4/ Schválenie „Štatútu obce Trstená na Ostrove „
Návrh štatútu obce bol prezentovaný pre OZ na zasadnutí OZ 11.3.2015, poslanci OZ
nemali pripomienky a schválili štatút obce s účinnosťou 16.04.2015. / viď. prílohu/.
5/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Trstená na
Ostrove za rok 2014
Hlavná kontrolórka obce v súlade s ods.1 písm. c) 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladala hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu obce
hlavného kontrolóra za rok 2014. / viď. prílohu/
6/ a) záverečný účet a rozpočtové hospodárení obce Trstená na Ostrove za rok 2014,
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2014
Starostka obce predložila hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu za rok 2014 /viď. prílohu/
a záverečný účet obce Trstená na Ostrove za rok 2014 / vid. prílohu/

Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený
najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým a členovia obecného zastupiteľstva dostali na
preskúmaniu.
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Hlavná kontrolórka obce v súlade s ods.1 písm. c) 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladala stanovisko k návrhu záverečného účtu
obce Trstená na Ostrove za rok 2014. / viď. prílohu/
Návrh záverečného účtu za rok 2014 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 2014
boli:
- rozpočet obce na rok 2014 a jeho úpravy,
- účtovné výkazy obce k 31.12.2014 vrátane poznámok k účtovným výkazom,
- návrh Záverečného účtu za rok 2014,
- plnenie rozpočtu obce za rok 2014
Návrh záverečného účtu obce Trstená na Ostrove za rok 2014 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 odporúčala
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Trstená na
Ostrove za rok 2014“ výrokom
súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.
A usporiadať zostatku finančných operácií vo výške 10 848 € a jeho prevod do rezervného
fondu obce.
7/ Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2014
Návrh výročného správa za rok 2014 bude prerokované na nasledujúcom zasadnutí.
8/ Vymenovanie nových členov do komisie CO a PO
V zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a §4 ods.1 písm. e) vyhlášky SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek CO je potrebné vymenovať
nových členov do štábu civilne ochrany./ viď prílohu/
9/ Delegovanie nových členov do školskej rady
Rada školy je ustanovená v zmysle zákona SNP č. 596/2003 Zb. o školskej správe
a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MS SR č. 291/2004
Z. z. o ustanovení orgánov školskej samosprávy s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je
ustanovená.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
a ostatných zamestnancov školy alebo školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania.
Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.
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Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci MŠ ,
uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa MŠ.
Poslanci a starostka dohodli, že z radov poslancov delegujú Mgr. Katarínu Mészárosovú za
člena školskej rady MŠ Trstená na Ostrove.
10/ Opakované prerokovanie a schválenie záväznej cenovej ponuky na modernizáciu
systémov verejného osvetlenia
Starostka oboznámila prítomným audit VO / viď. prílohu/.
Súhlasili poslanci a starostka, že je potrebné zabezpečiť verejné obstarávanie na
modernizáciu, rekonštrukciu a údržbu VO:
11/ Prerokovanie žiadosti p O. Pongrácza o zámene pozemkov
Poslanci a starostka súhlasili, že v 1 kroku budú navrhnúť , že obec od O. Pongrácza kúpi
pozemok za 5 € /m2 , nakoľko pozemok na parc. č. 1057/1 vo výmere 428 m2 nie je
stavebným pozemkom, ani nemôže stať stav. pozemkom, nakoľko okolo je futbalové ihrisko.
Ponuka O. Pongrácza t.j. výmena 428 m2 pozemok za 1ha ornú pôdu je v rozpore drobnými
mravmi.
12/ Žiadosť o povolenie zriadenia letnej terasy vedľa pohostinstva DUNAJ
Starostka oboznámila prítomných so žiadosťou Zoltána Méry, prevádzkovateľa
pohostinstva „DUNA“ o poskytnutie plochy pred hasičskou zbrojnicou na prevádzkovanie
letnej terasy vedľa pohostinstva „Duna“. Poslanci OZ súhlasili s využitím VP ako letnú terasu
s tým, že za užívanie zaplatí 55.- € sponzorstvo na obecné podujatia.
13/ Žiadosť o prenájom verejných priestranstiev pri pohostinstve Presso za účelom
vytvorenia parkovacej plochy a ostatnej plochy
Starostka oboznámila prítomných so žiadosťou Františeka Méri , majiteľom pohostinstva
„Presso“ o poskytnutie možnosti prenájmu časti existujúcej pakovacej plochy na parc.č. 78/2
v rozsahu 90 m2 a o poskytnutie prenájmu časti plochy s existujúcou žumpu na parc. č. 78/1
v rozsahu 15 m2.
Poslanci OZ súhlasili s prenájmom , stým , že za parkovacie plochy a za zastavenú plochu
nad žumpou bude platiť 438,00 EUR ročne a žiadateľ sa má pripájať na kanalizáciu po
uskutočnení stavby „ KANALIZÁCIA“ v prípade existujúcej žumpy. V prípade prenájmu
park. plochy , s tým, že obec na obecn. podujatiach môže na vlastnú potrebu používať plochu.
14/ Správa o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia
Starostka informovala prítomných o činnosti od minulého zasadnutia. / viď. prílohu/
- MR – teraz funguje, nakoľko p. Trnavský – opravár MR vypožičal pre obec
zosilňovač. Pôvodný zosilňovač bol slabý, preto MR nefungoval dostatočne. Dňa
27.03.2015 bol zaslaný na MF SR žiadosť o poskytnutie dotácie na „Rekonštrukciu
miestneho rozhlasu v obci Trstená na Ostrove“.
- Oslava dňa matiek sa bude konať 3. mája 2015 v KD, riaditeľka ZŠ s VJM Horný Bar
sľúbila, že pripravia program ku dňu matiek zvlášť žiakmi z obci Trstená na Ostrove,
aby aj oni mohli vystúpiť.
- Deň detí sa bude oslavovať 30. mája 2015, zaslali sme žiadosť na Okresné riaditeľstvo
PZ SR o vykonanie preventívnych aktivít s policajným zborom.
Richard Földes organizuje:
- malé dopravné ihrisko pre deti
- nafukovací futbal bar
- Starostka sa zúčastnila na školeniach v Rovinke.
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Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby – 5 uchádzačov pracuje v obci.
G. Lukács – pomocou obecného úradu sa dostal na rehabilitáciu do Gabčíkova,
a potrebuje chodúle. Obec pomáha vybaviť v ZP Dôvera.
- Hody - 13.09.2015 - na úrade bol Dr. Herdics opát, svätá omša bude o 10,00 pri
kaplnke v prípade dobrého počasia.
- Obecný deň – svätá omša bude 10,00 hod.
- Kontrola sa uskutočnila z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v MŠ, nenašli sa
veľké nedostatky. Je potrebné uzatvoriť zmluvu so ZŠ Baka na kuchynský odpad.
- V MŠ bude dňa 22.04.2015 komplexná školská inšpekcia.
- Dôchodcovia ohlásili, že v Bratislave 24. júna bude stretnutie sesterskou obcou
Nádasladány.
15/ Rôzne :
- -prenájom sala KD – určenie výšky nájomného
Poslanci určili výšku nájomného za prenájom KD na 50,00 €/deň/akcia
a za prenájom KD na 7, 00€/hod/ na ambulantný predaj, kampaň,
- jarná akcia na dopravné zrkadlá
Dopravné zrkadlá boli potrebné na troch miestach, v križovatke u RD I. Tamása, u RD M.
Vasiková a u RD V. Sloboda, lebo sú veľmi nebezpečné a križovatky sú neprehľadné.
Ján Culka navrhol, aby obec objednala tri dopravné zrkadlá a on uhradí náklady.
- prechod pre chodcov pred obchodom potraviny Bartal
Pred obchodom potraviny Bartal žiada prítomnosť prechodu pre chodcov, aby mohli občania
komfortne a bez obáv o bezpečnosť prejsť na druhú stranu . Namaľovanie prechodu pre
chodcov cca 500,00 €. Poslanci konštatovali, že treba osloviť podnikateľa, nech prispeje
formou sponzorského daru na prechod pre chodcov.
- jarné upratovanie v obci dňa 18.4.2015 – deň ZEME
Starostka oznámila prítomným, že v sobotu 18.4.2015 sa uskutoční jarné upratovanie a prosila
prítomných, aby sa zapojili aj oni. Zraz bude na obecnom úrade ráno o 8,00 hod. Akcia bola
vyhlásená cez MR, boli vyvesené plagáty v mieste obvyklým spôsobom. L. Gódány sľúbil, že
s prívesom pozbiera odpad. Poobede firma Gulázsi pozbiera odpad v obci.
Inšpektorát práce Trnava -vykonanie dozoru inšpekcie práce v obl.
pracovnoprávnych a mzdových predpisov
Dňa 30.03.2015 vykonal Inšpektorát práce Trnava kontrolu na Obecnom úrade, bol
zameraný na dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, mzdových podmienok –
bola kontrolovaná bývalá starostka H. Lelkesová , obdobie december 2014 a január 2015
a nevyplatenie nevyčerpanej dovolenky .
Záver – neboli zistené nedostatky.
Kanalizácia
Starostka informovala poslancom , že k stav. povoleniu „ Kanalizácia“ , treba kúpiť
pozemok na prečerpávaciu stanicu od Ing.. Výbucha, predá Ing. Výbuch za 14 € m2.
16/ Diskusia
V diskusii sa neodzneli otázky.
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
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K bodu č.1
Uznesenie č. 36/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1 :
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.2

Uznesenie č. 37/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Ladislav Gódány a Ladislav Vízi, zapisovateľku
p. A. Csikmákovú
Hlasovanie č. 2 :
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3

Uznesenie č. 38/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
plat starostky vo výške 1 699.- € , čo predstavuje základný plat vypočítaný ako 1,65 násobok
priemernej mzdy v NH za rok 2014 , zvýšený o 20 % od 01.01.2015
Hlasovanie č. 3 :
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 4

Uznesenie č. 39/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Štatút obce Trstená na Ostrove s účinnosťou 16.04.2015
Hlasovanie č. 4 :
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5

Uznesenie č. 40/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie a
správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za rok 2014
Hlasovanie č. 5:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6
Uznesenie č. 41/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2014 – bez výhrad
b) s c h v a ľ u j e
-. záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad
- usporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 10 848 € a jeho prevod do rezervného
fondu obce
Hlasovanie č. 6:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 8

Uznesenie č. 42/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
vymenovanie nových členov do komisie CO a PO
Hlasovanie č. 7 :
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9

Uznesenie č. 43/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
delegovanie pani Mgr. Kataríny Mészárosovej za člena školskej rady MŠ Trstená na
Ostrove
Hlasovanie č. 8:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 10

Uznesenie č. 44/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) s c h v a ľ u j e
zámer obce modernizovať a rekonštruovať systém verejného osvetlenia v obci.
b) ukladá
obecnému úradu zabezpečiť proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa, ktorý bude
realizovať projekt s názvom : „Modernizácia a rekonštrukcia systému verejného osvetlenia
obce Trstená na Ostrove“.
Hlasovanie č. 9:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 12

Uznesenie č. 45/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
povoluje
dočasné užívanie verejného priestranstva pred hasičskou zbrojnicou o výmere 6 m2 na
zriadenie letnej terasy prevádzkovateľom pohostinstva „DUNAJ“, s tým, že prevádzkovateľ je
povinný udržiavať poriadok, čistotu a bezpečnosť a súčasne sa zaväzuje poskytnúť finančný
príspevok vo výške 55,00 EUR na podporu obecné podujatia .
Hlasovanie č. 10:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 13

Uznesenie č. 46/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
žiadosť o prenájom časti pozemku č. 78/2 o výmere 90 m² za účelom vytvorenia parkovacej
plochy a časti pozemku 78/1 o výmere 15 m² vrátane zastavanej plochy nad žumpou v k. ú.
Trstená na Ostrove, ktorý je v zmysle LV č. 335 vo vlastníctve Obce Trstená na Ostrove,
s tým, že žiadateľ sa má pripájať na kanalizáciu po uskutočnení stavby „ KANALIZÁCIA“
v prípade existujúcej žumpy a v prípade park. plochy s tým, že obec na obecn. podujatiach
môže na vlastnú potrebu používať.
Hlasovanie č. 11:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 14

Uznesenie č. 47/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

správu o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 12:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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k bodu č. 15
Uznesenie č. 48/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
určuje

Výšku nájomného za prenájom KD na 50,00 € /akcia
Výšku nájomného za prenájom KD na 7,00 € /hodina/ambulantný predaj, kampaň
Hlasovanie č. 13:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 49/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove

berie na vedomie
- konanie akcie - Jarné upratovanie v obci dňa 18.04.2015
- Správu Inšpektorátu práce Trnava
Hlasovanie č. 13:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 50/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove

u k l a d á obecnému úradu
- preveriť podmienky a možnosti realizácie vybudovania prechodu pre chodcov pred
obchodom „ Potraviny Bartal“
-

zabezpečiť osadenie dopravného zrkadla pri križovatkách u RD I. Tamás, RD Vl.
Sloboda, RD M. Vasiková

Hlasovanie č. 13:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené

1

Uznesenie č. 51/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
kúpu pozemku parc. č. 627/8,9 vo výmere 125 m2 vedené na LV č. 412 v kat. území obce
Trstená na Ostrove do vlastníctva obce Trstená na Ostrove , za dohodnutú cenu 1 750,00 EUR
od p Ing.. Výbucha za účelom vybudovanie prečerpávaciu stanicu Kanalizácie
Hlasovanie č. 14:
prítomní
: 7
za
: 7
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva skončené dňa 11.03. 2015 o 21,00 hod.

Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

.
Overovatelia: Ladislav Gódány:

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

Ladislav Vízi
poslanci OZ :
Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

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