Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 4/2016-OZ
Trstená n/O, 01.03.2016

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 29.02.2016 v Trstenej na Ostrove na Obecnom úrade
Prítomní :
Poslanci OZ :

Neprítomný:

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

Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obceviď. prez. listinu
Začiatok rokovania o 18,00 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, zamestnankyňu 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 s programom:
a) Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu
ústredného vykurovania a plynofikácia KD
b) Prerokovanie návrhu na vysporiadanie majetkových vzťahov na parc.č. 205/8, 13,14,15
c) DHZ – vzdanie sa funkcie v DHZ Trstená na Ostrove - oznámenie
d) správa o činnosti starostky obce
1/
2/
3/
4/

Otvorenie – schválenie programu
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Návrh rozpočtu Obce Trstená na Ostrove na roky 2016-2018
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2016
a viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2018
5/ Správa z kontroly plnenia uznesení OZ v roku 2015 hlavnej kontrolórky obce
Trstená na Ostrove
6/ Iné
7/ Diskusia
8 / Uznesenia
9 / Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Anikó Csikmákovú
overovateľov: Robert Balázs a Ján Culka , poslancov OZ.
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a za

3/ Návrh rozpočtu Obce Trstená na Ostrove na roky 2016-2018
Starostka obce Mgr. Zuzana Bónová predkladala predložený materiál. / viď. prílohu/
4/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2016
a viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2018
Ing. Sibyla Szabóová - hlavná kontrolórka obce predložila odborné stanovisko, k návrhu
rozpočtu obce na rok 2016 a viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2018. Poznamenala, že
je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy / viď prílohu/.
Dodala , že podľa potreby počas roka môže uskutočniť zmeny OZ vo
forme rozpočtových opatrení na základe schválenia. Otázky ani pripomienky neodzneli.
Hlavná kontrolórka odporúčala obecnému zastupiteľstvu obce Trstená na Ostrove schváliť
návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2016 a návrh viacročného rozpočtu na roky
2017-2018 zobrať na vedomie .
5/ Správa z kontroly plnenia uznesení OZ v roku 2015 hlavnej kontrolórky obce
Trstená na Ostrove
Hlavná kontrolórka obce predkladala správa o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ za rok
2015/ viď. prílohu/.
6/ Iné
a) Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu
ústredného vykurovania a plynofikácia KD
Starostka oznámila prítomným , že sme dostali oznámenie a rozhodnutie na poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu ústredného
vykurovania a plynofikácia KD . Výška dotácie 67 974 € . / viď. prílohu/
b) Prerokovanie návrhu na vysporiadanie majetkových vzťahov na parc.č. 205/8,
13,14,15
Starostka oznámila prítomným, že JUDr. Ladislav Pográcz oznámil a vrátil prevzaté listiny
a dokumenty, že nemôže ďalej zastupovať obec t.j. nemôže poskytovať právnu pomoc
vzhľadom na zaneprázdnenosť, nemôže riadne chrániť a presadzovať záujmy obce.
Odpovedať na vysporiadanie majetkových vzťahov na parc. č. 205/8-205/15 vedených na LV
č.713 sme mali do 29.02.2016, preto starostka s advokátom JUDr. Ladislavom Pollákom
kontaktovala a dohodli, že bude poskytovať pre obec právnu pomoc.
Odpoveď starostka zaslala poslancom, aby mohli k tomu vyjadriť. Poslanci súhlasili
s odpoveďom. / viď. prílohu/
c) DHZ – vzdanie sa funkcie v DHZ Trstená na Ostrove - oznámenie
Starostka oznámila prítomným, že vedenie DHZ Trstená na Ostrove doručili na Obec Trstená
na Ostrove oznámenie o vzdanie sa funkcie:
Ladislav Vízi – náčelník DHZ
Andrea Nagyová – podladníčka DHZ
Robert Balázs – revízor výboru DHZ
Tibor Földes – strojník DHZ
Mária Földesová – člena výboru DHZ
Richard Földes – tajomník výboru DHZ
Vedenie DHZ dohodli, že zvolajú členskú schôdzu 21.03.2016 o 18,30 hod. v KD, program
bude voľba nového vedenia DHZ Trstená na Ostrove.
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d) správa o činnosti starostky obce
Starostka podala informáciu prítomným, že od posledného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa
20.01.2016, okrem každodenných pracovných záležitostí, akým veciam venovala pozornosť
/ viď prílohu/.
7/ Diskusia
Ján Culka - pre stolnotenisový klub CSAK oznámil , že Richard Kmeť ponúkol
stolnotenisový stôl , majú kontaktovať R. Kmeťa.
Richard Lehotský – podpredseda ŠK Trstená na Ostrove podal správu , že ŠK Trstená na /O
aké výsledky dosiahol, aké zmeny boli v ŠK / zmenili trénera/.
Juraj Mészáros – v mene CSAK poďakoval starostke a poslancom za pomoc.
8/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 17/4/2016

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
K bodu č.2

Uznesenie č. 18/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Ján Culka, Robert Balázs
za zapisovateľku: p. A. Csikmákovú
Hlasovanie č. 2
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 3,4

Uznesenie č. 19/4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) berie na vedomie
- stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2016 a k viacročnému rozpočtu na roky 20172018
- viacročný rozpočet obce na roky 2017-2018
b) s c h v a ľ u j e
- rozpočet Obce Trstená na Ostrove na rok 2016,
-v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení oprávnenie pre
pani starostku vykonávať zmeny rozpočtu presunom. Rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky . Obec
vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu
rozpočtového roka.
Hlasovanie č. 4
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5

Uznesenie č. 20/4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
správu z kontroly plnenia uznesení OZ v roku 2015 hlavnej kontrolórky obce
Hlasovanie č. 5
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu 6

Uznesenie č. 21/4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu ústredného
vykurovania a plynofikácia KD
Hlasovanie č. 6
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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Uznesenie č. 22/4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
odpoveď na vysporiadanie majetkových vzťahov na parc.č. 205/8, 13,14,15
Hlasovanie č. 7
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 23/4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
vzdanie sa funkcie členov vo výbore DHZ
Ladislav Vízi – náčelník DHZ
Andrea Nagyová – podladníčka DHZ
Robert Balázs – revízor výboru DHZ
Tibor Földes – strojník DHZ
Mária Földesová – člena výboru DHZ
Richard Földes – tajomník výboru DHZ
Hlasovanie č. 8
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
7/ Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 29.02. 2016 bolo ukončené o 19,30 hod.
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia: Robert Balázs:

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

Ján Culka
poslanci OZ :

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

Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

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