Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 3/2019-OZ
Trstená n/O, 25.04.2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 24.04.2019 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Predseda MVK :
Obyvatelia obce:

Ladislav Gódány, poslanec OZ
Zoltán Écsi, poslanec OZ
Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ
Csaba Nagy, poslanec OZ
Tibor Nagy, poslanec OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,
Mgr. Zuzana Bónová
Anikó Csikmáková
Richard Földes
viď. prez. listinu

Neprítomní:
Hlavný kontrolór:

Bc. Vojtech Ravasz

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, pána hlavného kontrolóra, zamestnankyňu obce
a obyvateľov 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/

Otvorenie – schválenie programu
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
Trstená na Ostrove za rok 2018
a) záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Trstená na Ostrove za rok 2018,
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2018
Rozpočtové opatrenie č. 1

1

7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/

Delegovanie člena OZ do školskej rady MŠ
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Trstená na Ostrove k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania
Schválenie podania žiadosti o úverový produkt – Prima banka Slovensko a.s.
Projekt „Výmena strechy na požiarnej zbrojnici v obci Trstená na Ostrove”
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: Mgr. Hajnalka Kucsera, Helena Mészárosová.
Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
Predseda MVK Richard Földes informoval prítomných o výsledkoch volieb
obecného zastupiteľstva konaných dňa 13.04.2019. / viď prílohu č. 1 – zápisnica MVK/
a zvolený Tibor Nagy zložil sľub za poslanca OZ Trstená na Ostrove.
3/

do

Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
Trstená na Ostrove za rok 2018
Hlavný kontrolór obce v súlade s ods.1 písm. c) 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložil hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu obce
hlavného kontrolóra za rok 2018. / viď. prílohu č. 2/
4/

a) záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Trstená na Ostrove za rok
2018,
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2018
Návrh záverečného účtu predložil starosta obce / príloha č. 3/ a hlavný kontrolór obce
predložil stanovisko k záverečnému účtu obce Trstená na Ostrove za rok 2018 /viď. Prílohu
č. 4/ .
Konštatoval, že návrh záverečného účtu obce za rok 2018 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 ho elektronicky obdržali na preskúmanie.
Návrh záverečného účtu za rok 2018 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 2018
boli:
- rozpočet obce na rok 2018 a jeho úpravy,
- účtovné výkazy obce k 31.12.2018 vrátane poznámok k účtovným výkazom,
- návrh Záverečného účtu za rok 2018,
- plnenie rozpočtu obce za rok 2018.
5/

2

Návrh záverečného účtu obce Trstená na Ostrove za rok 2018 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 odporúčal
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Trstená na
Ostrove za rok 2018“ výrokom
súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.
A usporiadať zostatok finančných operácií vo výške 16,00- € a jeho prevod do rezervného
fondu obce.
Rozpočtové opatrenie č. 1
Starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č.1 /viď. príloha č. 5/.
Starostka oznámila, že by bolo potrebné zvýšiť príspevok pre športovcov, nakoľko na
futbalovom ihrisku a na ver. priestranstvách obce je potrebné kosiť trávu. Obec nemá fin.
prostriedky na dohodu o vyk. práce na kosenie trávy. Z UPSVaR nám nevedia poskytnúť
podporu na zamestnanca, lebo UPSVaR D. Streda nemá na to teraz dotáciu a ani v zozname
uchádzačov nie je vhodný človek. Výhodnejšie by bolo príspevok pre športovcov zvýšiť a ŠK
zabezpečí kosenie trávy. Poslanci s tým súhlasili.
Polievanie na futbalom ihrisku obec zabezpečuje .
6/

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2019
Bežné príjmy - sa navŕšili o
Bežné výdavky - sa navýšili o
Finančné operácie príjmové - sa navŕšili o
Kapitálové príjmy - sa navŕšili o
Kapitálové výdavky - sa navŕšili o

Názov

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
FO príjmy
Rozpočtované
príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
FO výdavky

1 462,00€
2 662,00 €
16 450,00€
290 133,00 €
306 583,00 €

Rozpočet 2019
v€

Zmena
rozpočtu v €
podľa I.
rozpočtového
opatrenia

Zmena rozpočtu po
navrhovanom 1.
rozpočtovom opatrení v
€

247 289
2 000
142 395

1 462
290 133
16 450

248 751
292 133
158 845

391 684
242 455
132 085

308 045
2 662
306 583

699 729
245 117
438 668

15 110

0

15 110

3

Rozpočtové
výdavky spolu
Hospodárenie

389 650
2 034

309 245
- 1 200

698 895
834

Delegovanie člena OZ do školskej rady Materskej Školy v Trstenej na Ostrove
Rady školy sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány ktoré presadzujú verejné záujmy
a
záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti
výchovy a vzdelávania. Sú zriadené pri základných školách a materských školách. Zloženie
členov rady v základných školách a materských školách určuje zákon š. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Svojich zástupcov v rade školy majú rodičia, pedagogický
zamestnanci, ostatní zamestnanci a zriaďovateľ. Zástupcovia prvých troch skupín sú volení
zástupcovia a za zriaďovateľa sú delegovaní zriaďovateľom /v počte 1 až 3 – podľa počtu
členov rady školy/. Starostka a poslanci navrhli za člena v školskej rady MŠ: Mária Szalayovú
a poslankyňa s tým súhlasila.
7/

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Trstená na Ostrove k dodržaniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania / príloha č. 6/
Hlavný kontrolór predkladal stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie úveru zdrojov
financovanie z Prima banky Slovensko a.s. , výška úveru 16 450,00 €.
Nakoľko celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov
financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka.
Hlavný kontrolór konštatoval, že obec spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov
financovania - Muncipálny úver – Univerzálny vo výške 16 450,00 €.
8/

9/
Schválenie podania žiadosti o úverový produkt – Prima banka Slovensko a.s.
Starostka predklada návrh na prijatie úveru na spolufinancovanie nenávratných finančných
príspevkov :
- SIEA - „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Trstená na Ostrove„ v sume
13 450,00 €
- Environmentálny fond.: rozvoj odp. hospodárstva a obehového hosp. z pohľadu
odpadov – triedený zber kom. opadu – traktor - v sume 3 000,00 €

10/
Projekt „Výmena strechy na požiarnej zbrojnici v obci Trstená na Ostrove”
Vyjde nová výzva na Požiarnu zbrojnicu koncom júna. Výmena strechy sa dá nadviazať na
prístavbu.
Pani starostka odporúča zastupiteľstvu schváliť napísanie, podanie žiadosti a prípravu
projektovej dokumentácie, aby sme po zverejnení výzvy mohli promptne reagovať.
S prípravou projektovej dokumentácie oslovíme J. Csölleyho, nakoľko projektovú
dokumentáciu na prístavbu naprojektoval on.
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11/
Rôzne
- Starostka informovala poslancov, že žiadosti o dotácií sú vyhodnotené :
TTSK –
oldies party –
úspešné
v zdravom tele zdravý duch
úspešné
yoga pre školkárov
úspešné
TTSK - obč. združenie NADASD – historické bojové ukážky
úspešné
Spoločné chvíle pre zdravie seniorov: úspešné
Nočný beh
neúspešné
Bethlen Gábor a získali sme dotáciu :
-obč. združenie NADASD získal 500 000,00 FT na pamätník / starostka a poslanci dohodli, že
vypýtajú už zhotovené diela, ako vzor na stavbu pamätníka.
- obec získal 150 000 FT na deň detí.
-DHZ - odniesli motory na revíziu, bude uhradené z dotácie pre DHZ.
-Rekonštrukcia MŠ - Pani starostka informovala prítomných, že práce ešte nezačali, čakáme
na zmluvu od SIEA, MŠ sa už presťahovala do kultúrneho domu. Vedúci firmy PROSPECT
sľúbil, že budú robiť aj cez víkend, aby mohli čím skôr dokončiť rekonštrukčné práce.
-V právnej veci žalobcov M. Vasíková, Kl. Csaplárová a M. Bóriková / vysporiadanie
majetkových vzťahov na parc.č. 205/8, 13,14,15 z roku 2017/ Okresný súd zaviazal zaplatiť
trovy konania vo výške 1 788,74 €.
- Z. Méri – vedúci pohostinstva bol informovaný , že je potrebné odstrániť spred budovy a
brány pohostinstva všetky informačné a reklamné tabule (ohrozujú bezpečnú premávku
obyvateľov na ceste), nakoľko dodnes neboli odstránené .Pani starostka a poslanci súhlasili,
že poslanec Csaba Nagy ústne opätovne vzýva majiteľa , aby dal bližšie k budove alebo
zavesil na plot informačné a reklamné tabule.
12/

Diskusia

13/

Uznesenia

K bodu č.1
Uznesenie č. 15/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

5

K bodu č.2
Uznesenie č. 16/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
A/ s c h v a ľ u j e
za overovateľov zápisnice poslancov : Helena Mészárosová a Mgr. Hajnalka Kucsera
B/ berie na vedomie
za zapisovateľku bola určená Anikó Csikmáková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 3
Uznesenie č. 17/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
A/ berie na vedomie
- výsledky volieb do obecného zastupiteľstva zo dňa 13.04.2019
B/ konštatuje, že
novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Tibor Nagy zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 4
Uznesenie č. 18/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly činnosti za rok 2018

6

Hlasovanie č. 4
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:7
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 5
Uznesenie č. 19/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
V súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a) b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:7
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
: 1 / Tibor Nagy /
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
b) s c h v a ľ u j e
-. záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad
c) s c h v a ľ u j e
1. prebytok hospodárenia v sume 16,00 € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 16,00 €.
- usporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 16,00 € a jeho prevod do
rezervného fondu obce
Hlasovanie č. 6
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:6
:0
: 1 / Tibor Nagy /
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

7

K bodu č. 6
Uznesenie č. 20/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2018 v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 7
Prítomní
:7
Za
:5
Proti
: 1 / Csaba Nagy /
zdržal sa
: 1 / Tibor Nagy /
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu číslo 7
Uznesenie č. 21/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
delegovanie člena OZ do školskej rady MŠ obdobie : Mária Szalayová
Hlasovanie č. 8
Prítomní
:7
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
: 1 / Tibor Nagy /
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 8
Uznesenie č. 22/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Trstená na Ostrove k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania z Prima banky Slovensko a.s.
Hlasovanie č. 9
Prítomní
:7
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
: 1 / Tibor Nagy /
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
podpísané

8

K bodu č. 9
Uznesenie č. 23/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
prijatie úveru poskytnutého od Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“ za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve:
- výška úveru :
- účel úveru:
- doba splácania:

16 450,00 €
spoluúčasť na spolufinancovanie
nenávratných finančných príspevkov
2022

Hlasovanie č. 10
Prítomní
:7
Za
:5
Proti
: 1 / Csaba Nagy /
zdržal sa
: 1 / Tibor Nagy /
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 10
Uznesenie č. 23/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Ministerstva vnútra SR na realizáciu rozvojového projektu s názvom „Výmena
strechy na požiarnej zbrojnici v obci Trstená na Ostrove“
b) odporúča obecnému úradu vykonať opatrenia na splnenie všeobecných podmienok
a kritérií poskytnutia nenávratného finančného príspevku Ministerstva vnútra SR a súčasne
uskutočniť výber externého manažmentu na zabezpečenie procesu verejného obstarávania,
poskytnutie individuálneho poradenstva a ostatných služieb pri realizácií projektu.
Hlasovanie č. 11
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

10/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
9

Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 24.04.2019 bolo ukončené o 20,30 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

Overovatelia:

............................................................
Mgr. Hajnalka Kucsera, poslankyňa OZ

.............................................................
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ

Zapisovateľka:
............................................................
Anikó Csikmáková, zamestnankyňa OCÚ
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