Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 8/2015-OZ
Trstená n/O, 10.09.2015

Zápisnica

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 09.09.2015 v Trstenej na Ostrove v KD
Prítomní :
Poslanci OZ :

Robert Balázs, poslanec OZ,
ml. Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,

O 19,30 hod prišla Virág Török, poslankyňa OZ
počet poslancov celkom 5
Neprítomný:
Ladislav Vízi, poslanec OZ
Ján Culka , poslanec OZ
Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obceviď 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 nadpolovičnej väčšine ,
preto zasadnutie vyhlásila za uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných OZ s programom rokovania, ktoré doplnila so žiadosťou
od L. Matusa ml. .
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice OZ
3/ Správa o činnosti starostky obce od posledného zasadnutia OZ
4/ Rozhodovanie o usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom za chatami / cesta
smerom do Jurovej / v k.ú. Trstená na Ostrove
5/ Výročná správa obce za rok 2014
6/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Trstená na Ostrovn
za I. polrok 2015
7/ Schválenie strategického dokumentu„ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Trstená na Ostrove“ na roky 2015-2020
8/ Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom uskutočnenia
Verejného rozvodu NN v rámci stavby 8 rodinných domov - F. Kovátsa
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9/ Rozhodovanie o usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom v lokalite ZŠ a MŠ v k.ú.
Trstená na Ostrove
10/ Prerokovanie možností a podmienok výstavby nájomných bytov na území obce
11/ Návrh na úpravu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je
obec Trstená na Ostrove
12/ Žiadosť o prenájom verejných priestranstiev pri potravinách BARTAl za účelom
vytvorenia parkovacej plochy
13/ Rôzne: deň dôchodcov
členstvo kuratoria / NÁDASD/
14/ Diskusia
15/ Uznesenia
16/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za zapisovateľku určila starostka obce Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OCÚ a za
overovateľov Ladislava Gódánya ml. a Anikó Mészárosovú, poslancov OZ .
3/ Správa o činnosti starostky obce od ostatného zasadnutia OZ
Starostka podala informáciu prítomným, že od posledného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa
16.06.2015, okrem každodenných pracovných záležitostí, akým veciam venovala pozornosť
/ viď prílohu/.
4/ Rozhodovanie o usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom za chatami / cesta
smerom do Jurovej / v k.ú. Trstená na Ostrove
Starostka oboznámila poslancom, že užívatelia pozemkov na Jurovskej ceste:
parc. č. 630/12, orná pôda vo výmere 45 m2, parc.č. 630/13 – orná pôda vo výmere 45 m2,
parc.č. 1062/11 orná pôda vo výmere 240 m2, parc.č. 630/14 – orná pôda vo výmere 33 m2,
parc.č. 630/15 – orná pôda vo výmere 37 m2, parc.č. 1062/1 – orná pôda vo výmere 213 m2,
parc.č. 630/18 – orná pôda vo výmere 114 m2/, sa obrátili so žiadosťou / ústnou/ , že majú
záujem odkúpiť od obce pozemky za chatami , ktoré vlastne roky už využívajú ako záhradu,
alebo dvor.
Poslanci OZ súhlasili, aby boli písomne vyzvaný užívatelia pozemkov, aby všetci usporiadali
vlastnícke vzťahy k pozemkov, a kúpnu cenu schvaľovali v hodnote 7,50 € /m2.
5/ Výročná správa obce za rok 2014
Starostka obce predložila výročnú správu obce Trstená na Ostrove za rok 2014.
/vid. prílohu zápisnice/.
6/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce
Trstená na Ostrove za I. polrok 2015
Kontrola plnenia rozpočtu poskytuje celkový prehľad o výsledkoch rozpočtového
hospodárenia obce za prvých šesť mesiacov so zameraním na osobitné hodnotenie
jednotlivých častí schváleného rozpočtu na rok 2015. Obsahom komentáru je monitorovanie a
hodnotenie skutočne dosiahnutých príjmov a čerpanie výdavkov v programovej štruktúre a
zhodnotenie objemovo významných položiek s uvedením konkrétnej vecnej náplne prijatých
príjmov a realizovaných výdavkov a so zdôvodnením odchýlok skutočného plnenia
rozpočtu. /viď. príloha/
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7/ Schválenie strategického dokumentu„ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Trstená na Ostrove“ na roky 2015-2020
Starostka a poslanci OZ sa dohodli, že PHSR bude prerokované na nasledujúcom zasadnutí.
8/ Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom uskutočnenia
Verejného rozvodu NN v rámci stavby 8 rodinných domov - F. Kovátsa
– poslanci súhlasili s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom
uskutočnenia“ Verejného rozvodu NN v rámci stavby 8 rodinných domov v prospech
ZSD a.s., Bratislava , Čuleňová 6 - na parc.č. 655/1 /viď prílohu/
9/ Rozhodovanie o usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom v lokalite ZŠ a MŠ
v k. ú. Trstená na Ostrove
Starostka oboznámila prítomných, že vlastnícke vzťahy k pozemkom par. č. 205/13 v lokalite
ZŚ a MŠ nie sú usporiadané. Parc. č. 205/13 , zast. plochy a nádr., vo výmere 1 988 m 2 a
parc. č. 205/8 , zast. plochy a nádr., vo výmere 432 m2, spolu 2 420 m 2, vlastnia:
Vasiková Mária, v pomere 2/4
Klára Csaplárová, v pomere ¼
Margita Bóriková, v pomere ¼
Obec nemôže podať žiadosť na dotáciu, pokiaľ nie sú usporiadané vlastnícke vzťahy.
10/ Prerokovanie možností a podmienok výstavby nájomných bytov na území obce
Starostka a poslanci OZ dohodli, že bude prerokované na nasledujúcom zasadnutí.
11/ Návrh na úpravu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je
obec Trstená na Ostrove
Starostka oznámila prítomných, že na základe VZN 1/2012 príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
a ŠK je 6,00 €. Robili sa prieskum v okolitých v MŠ a v ŠK a zistili , že príspevky sú medzi
4,00 a 10,00 €.
Poslanci súhlasili so zvýšením príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ na 10,00 €, s tým, že
zvýšenie bude použité na prevádzkovanie MŠ od 01.01.2016 a celá suma bude vrátená na
potreby MŠ.
12/ Žiadosť o prenájom verejných priestranstiev pri potravinách BARTAl za účelom
vytvorenia parkovacej plochy
Starostka oboznámila prítomných so žiadosťou R. Bartala , majiteľom potravíin BARTAL
o poskytnutie prenájmu parc.č. 289 pred obchodom v rozsahu 25,40 m / 2mx12,7m/
na parkovacie plochy.
Poslanci OZ súhlasili s prenájmom .
13/ Rôzne: deň dôchodcov
Starostka informovala prítomných, že „Deň dôchodcov“ bude 18.10 2015 v nedeľu, budú
prizvaní dôchodcovia aj v predčasnom dôchodku.
Program bude nasledovný: vystúpenie MŠ a ZŠ
olovrant
privítanie jubilantov
odovzdanie jednorazového príspevku pre dôchodcov
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členstvo kuratoria / NÁDASD/
Starostka podala informáciu o členstve KURATORIA NÁDASD. Patrí sem 5 Nádasd, za
členstvo kuratoria treba platiť, za každého obyvateľa 100,00 Ft /0,30 €/, členstvo je
možné od 01.01.2016.
Žiadosť o zmenu užívania pozemkov parc.č. 306/33 a 306/37 za účelom
výstavby v k.ú. Trstená na Ostrove od p. l. Matusa ml.
Poslanci schválili zmenu užívania pozemkov parc. č. 306/33 a 306/37 za účelom výstavby
v k. ú. Trstená na Ostrove pre p. Ladislava Matusa ml.
14/ Diskusia
Ján Tóth - dostal výzvu od obce na odstránenie skaly pred RD a mal dotaz ohľadom tejto
problematiky.
Starostka obce – oboznámila prítomných, že, Okresný dopravný inšpektorát PZ SR v D.
Strede vykonal kontrolu pred zimnou sezónou a nakoľko cesta č. II/506 je dôležitým ťahom
do Bratislavy . Predmety / ako napr. skaly/ vedľa cesty majú negatívny vplyv na bezpečnosť
hlavne v zimnej sezóne.
15/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 76/8/2015

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
K bodu č.2

Uznesenie č. 77/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Ladislav Gódány ml., Anikó Mészárosová
za zapisovateľku: p. A. Csikmákovú
Hlasovanie č. 2 :
prítomní
: 4
za
: 4
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proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.3

Uznesenie č. 78/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

správu o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 3:
prítomní
: 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.4
Uznesenie č. 79/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove

schvaľuje
- Zámer predaja parc. č. 630/12 o výmere 45 m², parc.č. 630/13 o výmere 45 m², parc.č.
1062/11 o výmere 240 m², parc.č. 630/14 o výmere 33 m², parc.č. 630/15 o výmere 37 m²,
parc.č. 1062/1 o výmere 213 m², parc.č. 630/18 o výmere 114 m² druh pozemkov orná pôda,
všetko v k.ú. Trstená na Ostrove za 7,50 EUR za m² (slovom: sedem eur a 50 centov)
z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov s odôvodnením, že možnosti obce na hospodárne a efektívne
využitie predmetných pozemkov sú značne obmedzené. Uvedené pozemky hodnotí ako pre
obec prebytočné, nakoľko nie je ich možné využiť na rozvojovú a ekonomickú činnosť obce.
- Cenu parc. č. 630/12 o výmere 45 m², parc.č. 630/13 o výmere 45 m², parc.č. 1062/11 o
výmere 240 m², parc.č. 630/14 o výmere 33 m², parc.č. 630/15 o výmere 37 m², parc.č.
1062/1 o výmere 213 m², parc.č. 630/18 o výmere 114 m² druh pozemkov orná pôda, všetko
v k. ú. Trstená na Ostrove za 7,50 EUR za m² (slovom: sedem eur a 50 centov).
Hlasovanie č. 4:
prítomní
: 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.5

Uznesenie č. 80/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
výročnú správu obce Trstená na Ostrove za rok 2014
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Hlasovanie č. 5:
prítomní
: 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.6

Uznesenie č. 81/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Trstená n/O na rok
2015 za obdobie k 30.06.2015.
Hlasovanie č. 6:
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.8
Uznesenie č. 82/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech ZSD a.s, Bratislava, Čuleňová 6, za
účelom uskutočnenia „Verejného rozvodu v rámci NN“ v rámci stavby 8 rodinných domov s tech.
vybavenosťou na parc.č. 655/1 v k.ú. Trstená na Ostrove

Hlasovanie č. 7:
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9

Uznesenie č. 83/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
ukladá
obecnému úradu zahájiť rokovania s vlastníkmi pozemkov pod budovou základnej školy a
materskej školy za účelom postupného usporiadania vlastníckych vzťahov k týmto
nehnuteľnostiam, ktoré sú v užívaní obce.
Hlasovanie č. 8:
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
6

zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 84/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
zmenu užívania pozemkov parc. č. 306/33 a 306/37 za účelom výstavby v k. ú. Trstená na
Ostrove pre p. Ladislava Matusa ml.
Hlasovanie č. 9:
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 11
Uznesenie č. 85/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
ukladá
obecnému úradu vypracovať návrh VZN o určení výšky príspevkov pre materskú školu v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 10:
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 12

Uznesenie č. 86/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
žiadosť o prenájom časti pozemku č. 289 vo výmere 25,40 m² za účelom vytvorenia
parkovacej plochy v k. ú. Trstená na Ostrove, ktorý je v zmysle LV č. 335 vo vlastníctve
Obce Trstená na Ostrove.
Hlasovanie č. 11:
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 13
Uznesenie č. 87/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
Berie na vedomie
organizovanie spoločenskej akcie pre seniorov pod názvom „Deň dôchodcov“, ktorý sa
uskutoční dňa 18.10.2015
Hlasovanie č. 12:
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0

Uznesenie č. 88/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) ukladá
obecnému úradu konať vo veci získania členstva obce Trstená na Ostrove v kontrolnom
orgáne „KURATORIUM“
b) schvaľuje
členský príspevok za členstvo v kontrolnom orgáne „KURATORIUM“ vo výške 100,Forintov ročne x počet obyvateľov.
Hlasovanie č. 13 :
prítomní
: 5
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa
: 1 / Balázs Robert/
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
16/ Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva skončené dňa 09.09. 2015 o 21,30 hod.
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

.
Overovatelia: Ladislav Gódány:

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

Anikó Mészárosová
poslanci OZ :
Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

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