Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 9/2016-OZ
Trstená n/O, 20.10.2016

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 19.10.2016 o 18.00 hod. v Trstenej na Ostrove na Obecnom úrade
Prítomní :
Poslanci OZ :

Neprítomný:

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

Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavná kontrolórka: Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obce:
viď. prez. listinu
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 a zamestnankyňu. Skonštatovala, že podľa prezenčnej listiny poslanci OZ sú
prítomní v nadpolovičnej väčšine, preto zasadnutie vyhlásila za uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných poslancov OZ s programom rokovania, ktorý doplnila o ďalší
bodprogramu : Žiadosť o premiestnenie stĺpu miestneho osvetlenia – Márk Mészáros.
Program:
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/ Správa nezávislého audítora za rok 2015
4/ Správa o hospodárení a plnení rozpočtu obce za 1.polrok 2016
5/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Trstená na Ostrove
za I. polrok 2016
6/ Vecné bremeno a pozemkové úpravy ku ZŠ
7/ O.Pongrácz – odmietnutie platobného rozkazu č.k.16C/248/2016 súdom
8/ Rozsudok súdu o vyplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku bývalej starostky Heleny
Lekesovej
9/ Schválenie plánovaných projektov na rok 2017
10/ Rozpočtové opatrenie č.2
11/ Správa starostky obce
12/ Schválenie listu - výzva pre majiteľov áut parkujúcich na verejnom priestranstve
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13/ Schválenie listu – výzva pre obyvateľov na odstránenie vytŕčajúcich konárov kríkov a
stromov ohrozujúcich bezpečnú premávku
14/ schválenie využitia priestorov ZŠ
15/ Rôzne
- výrub drevín v cintoríne
- Evakuačný plán pre budovy obce
- Materská škola – výmena vchodových dverí
- Pošta - okno
16/ Diskusia
17/ Uznesenia
18/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňuOCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: Virág Török, Ladislav Vízi.
3/ Správa nezávislého audítora za rok 2015
Starostka obce predložila správu nezávislého audítora, Doc. Ing. Stanislava Igora
Šimoniča, CSc. Audítor zistil a konštatuje, že účtovná uzávierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Trstená n/O k 31.12.2015
a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom
o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách. /viď. prílohu/.
4/ Správa o hospodárení a plnení rozpočtu obce za 1.polrok 2016
Starostka obce informovala prítomných s rozpočtovými výsledkami za I. polrok 2016, ktoré
boli poslané poslancom OZ /vid. prílohu./
5/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Trstená na
Ostrove za I. polrok 2016
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 2016. 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/
6/ Vecné bremeno a pozemkové úpravy ku ZŠ
Starostka oboznámila prítomných o zriadení vecného bremena na parcele č. 205/8,13,14,15.
7/ O.Pongrácz – odmietnutie platobného rozkazu č.k.16C/248/2016 súdom
Okresný súd v D. Strede zrušil platobný rozkaz zo dňa 11.08.2016 č. 16C/248/2016-17
v sporovej veci žalobcu : Olivér Pongrácz proti žalovanej: Obec Trstená na Ostrove
8/ Rozsudok súdu o vyplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku bývalej starostky
Heleny Lekesovej
Starostka predkladala poslancom rozsudok súdu o vyplatenie náhrady za nevyčerpanú
dovolenku bývalej starostky Heleny Lekesovej – súd konštatoval neexistenciu nároku na
náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku.
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9/ Schválenie plánovaných projektov na rok 2017
Poslanci podali návrhy na projekty: zberný dvor, kanalizácia, rekonštrukcia verejných budov
a zároveň súhlasili s prípravou projektov /dokumentácia, projekt, audit, verejné obstarávanie/
na rekonštrukciu budovy MŠ a zberného dvora.
10/ Rozpočtové opatrenie č.2
V súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. a sa vykonáva zmena rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok
2016 rozpočtovým opatrením. / viď. prílohu/.
11/ Správa starostky obce
Starostka oboznámila poslancov OZ o jej neprítomnosti v dňoch od 22.11.2016 do 13.12.2016
a poprosila o zabezpečenie týchto aktivít:
 Mikuláš 05.12.2016 – roznášanie darčekov pre deti po celej obci na poníkovi – Virág
Török zabezpečí doprovod
 Vianočná besiedka a kreatívne tvorenie 09.12.2016 –zabezpečí Anikó Mészárosová
s pomocou Virág Török
 Ozdobenie vianočného stromčeka – zabezpečia členovia DHZ /Ladislav Vízi/
 Novoročný koncert – uskutoční sa 08.01.2017
A poprosila o pomoc členov DHZ pri presune starých obrubníkov – zabezpečí Ladislav Vízi.
Ďalej sa starostka obce poďakovala Jánovi Culkovi za vyplatenie poplatkov za vyhotovenie
dokumentácie BOZP. Takisto sa poďakovala Jánovi Culkovi a Ladislavovi Gódányovi ml.za
pomoc pri usporiadaní obecného dňa.
Obnovenie športu v obci na futbalovom ihrisku – futbalový turnaj pre miestne deti a detí zo
susedských obcí.
Materská škola – uskutočnilo sa vytvorenie spálne za pomoci Jána Culku a Ladislava
Gódánya ml.
Deň dôchodcov mal veľký úspech a dôchodcovia sa príjemne zabavili.
21.10.2016 sa uskutoční jednodňový výlet pre seniorov do Komárna za podpory TTSK.
Kultúrny dom – je potrebné nainštalovať senzorové osvetlenie v počte 3 ks.
Bojlery z kult.domu v počte 2ks – jeden kus 200l presunutý do hasičskej zbrojnice, druhý
ponúknuť na predaj.
Obecný deň v roku 2017 – na najbližšom obecnom zasadnutí prerokovať, či dobrovoľní hasiči
chcú organizovať obecný deň 2017.
Prenájom kultúrneho domu – na najbližšom obecnom zasadnutí prerokovať zvýšenie ceny za
prenájom kult.domu.
Nefunkčná kosačka športového zväzu je u Zoltána Benkó-a – športový zväz má rozhodnúť
o vyradení alebo o predaji.
Starostka obce oznámila vyplatenie odstupného pre pracovníkov ZŠ.
Starostka obce oznámila, že školenie / kuričský preukaz / pre Ildikó Mészárosovú hradí obec.
12/ Schválenie listu - výzva pre majiteľov áut parkujúcich na verejnom priestranstve
Poslanci posunuli schválenie listu – je potrebné vypracovať VZN o udržiavaní čistoty
a poriadku na území obce.
13/ Schválenie listu – výzva pre obyvateľov na odstránenie vytŕčajúcich konárov kríkov
a stromov ohrozujúcich bezpečnú premávku
Poslanci posunuli schválenie listu – je potrebné vypracovať VZN o udržiavaní čistoty
a poriadku na území obce.
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14/ Schválenie využitia priestorov ZŠ
Schválenie využitia priestorov ZŠ poslanci a starostka posunuli na ďalšie zasadnutie OZ.
15/ Rôzne
- výrub drevín v cintoríne–osloviť firmy na výrub stromova výsadbu kríkov
– zabezpečujúci si môže palivové drevo odviezť
- Evakuačný plán pre budovy obce – je potrebné vyhotoviť Evakuačný
plán pre budovy obce
- Materská škola – výmena vchodových dverí – poslanci a starostka
súhlasili s výmenou vchodových dverí v materskej škole, lebo pôvodné
dvere sú už v havarijnom stave
- Pošta – okno - poslanci a starostka súhlasili s výmenou dvoch okien na
budove pošty, lebo sú už v havarijnom stave
- Žiadosť o premiestnenie stĺpu miestneho uličného osvetlenia /od
Márka Mészárosa/ – poslanci schválili uvedenú žiadosť s tým, že náklady
z toho vyplývajúce bude znášať žiadateľ
16/ Diskusia
17/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 58/9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky aj
s dodatočne doplneným ďalším bodom.
Hlasovanie č. 1
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.2

Uznesenie č. 59/9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Virág Török, Ladislav Vízi
za zapisovateľku: Anikó Csikmákovú
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Hlasovanie č. 2
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.3
Uznesenie č. 60/9/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e
správu nezávislého audítora za rok 2015
Hlasovanie č. 3
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 4

Uznesenie č. 61/9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

správu o hospodárení a plnení rozpočtu obce za 1.polrok 2016
Hlasovanie č. 4
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č. 5
Uznesenie č. 62/9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Trstená na Ostrove za
I.polrok 2016
Hlasovanie č. 5
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 7
Uznesenie č. 63/9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e

odmietnutie platobného rozkazu č.k.16C/248/2016 súdom /O.Pongrácz/
Hlasovanie č. 6
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 8

Uznesenie č. 64/9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e

rozsudok súdu o vyplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku bývalej starostky Heleny
Lelkesovej
Hlasovanie č. 7
Prítomní
Za

:5
:5
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Proti
zdržal sa
nehlasoval

:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9

Uznesenie č. 65/9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

pripravovať projekty na rok 2017 na rekonštrukciu budovy MŠ a na zberný dvor.
Hlasovanie č. 8
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 10

Uznesenie č. 66/9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. 2
Hlasovanie č. 9
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 11

Uznesenie č. 67/9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b e r i e na v e d o m i e
správu starostky obce
Hlasovanie č. 10
Prítomní
:5
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Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 15

Uznesenie č. 68/9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

žiadosť Márka Mészárosa o premiestnenie stĺpu miestneho verejného osvetlenia
umiestneného pred parcelou č. 569/8, s tým, že z toho vyplývajúce náklady hradí žiadateľ.
Hlasovanie č. 11
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené
18/ Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 19.10.2016 bolo ukončené o 21,30 hod.
.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Virág Török, poslanec OZ
..................................................................
Ladislav Vízi, poslanec OZ
Zapisovateľka:

...............................................................
Anikó Csikmáková, zamestnankyňa OCÚ
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