Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 3/2022-OZ

Trstená n/O 07.07.2022

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 06.07.2022 o 17.30 hod. v Kultúrnom dome Trstená na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Zoltán Écsi, poslanec OZ
Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,

Starostka obce :
Zapisovateľka:

Mgr. Zuzana Bónová
Leško Éva

Hlavný kontrolór:

Ing. Vojtech Ravasz – neprítomný, ospravedlený

Neprítomný :
Poslanci OZ :

Ladislav Gódány, poslanec OZ
Tibor Nagy, poslanec OZ
Csaba 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 a zamestnankyňu obce. Skonštatovala, že podľa prezenčnej listiny poslanci OZ sú
prítomní v nadpolovičnej väčšine, preto zasadnutie vyhlásila za uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných poslancov s programom rokovania .
Program:
1.
Otvorenie a schválenie programu rokovania
2.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3.
Oznámenie o počte obyvateľov obce Trstená na Ostrove
4.
Návrh na určenie počtu poslancov a počet volebného obvodu Obce Trstená na Ostrove
na volebné obdobie 2022-2026
5.
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Trstená na Ostrove na
volebné obdobie 2022-2026
6.
Diskusia
7.
Záver

2/

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OcU Leško Évu
a za overovateľov poslancov OZ: Mgr. Hajnalka Kucsera a Zoltán Écsi.

3/

Oznámenie o počte obyvateľov obce Trstená na Ostrove

Starostka obce oboznámila prítomných, že spojené volby v roku 2022 - voľby do orgánov
samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov - sa uskutočnia dňa 29.októbra
2022.
Počet obyvateľov obec zverejňuje spôsobom na úradnej tabuli (webová stránka obce)
najneskôr 85 dní pred dňom volieb v zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. /Zverejnenie dňa 13.06.2022/. Obec Trstená na Ostrove má 575
obyvateľov a minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých
kandidátov pre voľby do orgánov OZ a voľby starostu obce Trstená na Ostrove je 100 podpisov
/ viď. prílohu č. 1/ .
Oznámenie o počte obyvateľov má informatívny charakter.
Návrh na určenie počtu poslancov a počet volebného obvodu Obce Trstená na
Ostrove na volebné obdobie 2022-2026
Starostka obce oboznámila prítomných, že v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, Obecné zastupiteľstvo má vyhradené právo
určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie : 2022 – 2026.
Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia
zákona o obecnom zriadení takto:
4/

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
Podľa § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúča vytvoriť 1 volebný
obvod pre celú obec Trstená na Ostrove.
Obec Trstená na Ostrove. má

575 obyvateľov, t. z., že počet

poslancov môže byť od .....5........do ........7...... .
Poslanci navrhli počet poslancov v novom volebnom období r. 2022 - 2026 :
/ viď. prílohu č. 2/

5

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Trstená na Ostrove na
volebné obdobie 2022-2026
Starostka obce predkladala OZ v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) Zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu Obce Trstená na Ostrove na volebné obdobie 2022-2026./viď. Prílohuč.3/ - na plný
úväzok
1,0
5/

K bodu č.1

Uznesenie č. 19/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

K bodu č. 2

Uznesenie č. 20/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Mgr. Hajnalka Kucsera a Zoltán Écsi
za zapisovateľku: Éva Leško
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 3
Uznesenie č. 21/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
oznámenie o počte obyvateľov obce Trstená na Ostrove.

K bodu č.4
Uznesenie č.22/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e
návrh na určenie počtu poslancov a volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy
Obce Trstená na Ostrove na volebné obdobie 2022-2026 a
schvaľuje
1 volebný obvod pre celú obec Trstená na Ostrove a
počet poslancov 5, podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov na celé volebné obdobie 2022 – 2026
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č.5

Uznesenie č. 23/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
v súlade s § 11 ods. 4 písmeno i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z .n .p.
schvaľuje
rozsah výkonu funkcie starostu Obce Trstená na Ostrove na volebné obdobie rokov
2022-2026 na plný úväzok – 1,0
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

6. Diskusia
V rámci diskusie starostka obce oboznámila prítomným poslancom nasledovné aktuality:
-

priebeh rekonštrukčných prác vonkajšieho pódia pri Kultúrnom dome, resp. začatie
rekonštrukčných a maliarskych prác v hlavnej sále KD,

-

vybudovanie parkovacej plochy pred OcÚ, zároveň preložený vodomer,

-

organizačné informácie týkajúce sa medzinárodného detského tábora v termíne 1-5.
augusta 2022,

-

organizačné zabezpečenie Obecného dňa,

-

COLLINS CUP a WORLD TRIATHLON – vedúce cez obec v termíne 18-21.augusta
2022,

-

prijatie nových zamestnancov na OcÚ

-

informácie týkajúce sa kanalizácie.

7. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.15 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Mgr. Hajnalka Kucsera, poslanec OZ

.............................................................
Zoltán Écsi, poslankyňa OZ

Zapisovateľka:
............................................................
Leško Éva, zamestnankyňa OCÚ

