Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 3/2018-OZ
Trstená n/O, 28.03.2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 27.03.2018 o 18.30 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ, prišla 18,40hod.
Robert Balázs, poslanec OZ
Ján Culka, poslanec OZ,
Ladislav Vízi, poslanec OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ, odišla 19,15hod.
Mgr. Zuzana Bónová
Bc. Júlia Pavolková
viď. prez. listinu

Neprítomní:
Hlavný kontrolór:

Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Bc. Vojtech Ravasz

Začiatok rokovania o 18,30 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.
Potom oboznámila prítomných poslancov OZ s programom rokovania, ktorý doplnila
o ďalšie body:
 Žiadosť o povolenie zriadenia letnej terasy vedľa pohostinstva DUNAJ
 Podpísanie zmluvy na o dielo na dodatočné vypracovanie projekt. dokumentácie –
KANALIZÁCIA
 Výzva Environmentálneho fondu „Podpora mobility“
Program:
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/ Zbrojnica - žiadosť
4/ Dodatok k zmluve o prevádzkovaní vodovodu s ZsVS
5/ Zmluva o dielo – kamerový systém
6/ Diskusia
7/ Uznesenia
8/ Záver
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2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Júliu Pavolkovú a za
overovateľov poslancov OZ: Róbert Balázs a Virág Török.
3/ Zbrojnica – žiadosť
Pani starostka informovala prítomných o vypísanej výzve, max. 30tis. EUR. Nakoľko
nedávno vznikla situácia, že nastal požiar na jednom dome v obci a DHZ nemal k dispozícii
auto naplnené vodou, muselo sa čakať na hasičov z Dunajskej Stredy. Hasičské auto DHZ
parkuje vonku, lebo nie je k dispozícii garáž – voda zamrzne. Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice je už nevyhnutná. Projekt – garáž, 2 sprchy, WC – toto je najdôležitejšie. Ak ešte
vyjdu financie, tak aj oprava strešnej krytiny. Do 06.apríla treba podať žiadosť, preto pani
starostka navrhla schváliť toto podanie. Náklady na projekt.dokumentáciu sú oprávnené
položky, napísanie žiadosti a spoluúčasť bude hradená zo štát.rozpočtu.
4/ Dodatok k zmluve o prevádzkovaní vodovodu so ZsVS
8 nových rodinných domov na začiatku obce – už je skolaudovaná voda, všetko funguje, treba
už len podpísať Dodatok so ZsVS.
5/ Zmluva o dielo – kamerový systém
Zo schválených financií v prvej etape je už vypracovaná dokumentácia-obec dá namontovať 5
kamier /3 vstupy do obce, ihrisko a obecný úrad/ - realizácia do konca apríla 2018. Cena 6900
eur.
6/ Diskusia
Rozšírené body programu:
 Žiadosť o povolenie zriadenia letnej terasy pred pohostinstvom Dunaj – pani starostka
oboznámila prítomných so žiadosťou Zoltána Méryho, prevádzkovateľa pohostinstva
„DUNA“ o poskytnutie plochy pred hasičskou zbrojnicou na prevádzkovanie letnej terasy
vedľa pohostinstva „Duna“. Poslanci OZ súhlasili s využitím VP na letnú terasu za 50,00
EUR, dovtedy kým nezačne realizácia prestavby hasičskej zbrojnice a prevádzkovateľ je
povinný udržiavať poriadok, čistotu a bezpečnosť.
 Podpísanie zmluvy o dielo na vypracovanie projekt. Dokumentácie – nakoľko
pôvodná projekt.dokumentácia bola vypracovaná v roku 2010 – neaktuálne, treba
prepracovať pôvodnú – cena 6000 eur, pričom prvá čiastka 3000 eur sa vyplatí po
vypracovaní PD a druhá až po úspešnosti
 Výzva environ. fondu „Podpora mobility“ – max. 30 tis.EUR – možnosť kúpiť
elektromobil pre obec – pani starostka navrhuje podať žiadosť, je tam 5%-ná
spoluúčasť; žiadosť treba podať do 02.05.2018
 Pani starostka sklamane oboznámila prítomných, že hoci sme pre schválenie urobili
všetko, naša žiadosť o dotáciu na vytvorenie zberného miesta bola neúspešná, je
možnosť podať znova do konca októbra 2018;
 Pani starostka oboznámila prítomných, že do konca marca sme vypracovali
a odovzdali 11 žiadostí o dotáciu na rôzne kult.-spoločenské akcie v obci.
 Komplexná centrálna záchranná služba z Gabčíkova objednala overenie kvality pôdy
v lokalite Trstená na Ostrove so súhlasom p. ministra živ.prostredia, kde urobili 9
vrtov a u 2 vyšli vyššie hodnoty pesticídov /prometryn, terbutym/ na základe toho zase
žiadali ďalšie meranie už na kvalitu vody do 6 m.
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Pani starostka vypýtala cenové ponuky na opravy výtlkov, jedno auto stojí cca 1600
eur, na opravu v našej obci by sme potrebovali aspoň 5 áut, ale z rozpočtu obce
môžeme zaplatiť len 3600 eur, spraví to firma EKOM plus akonáhle to počasie dovolí
Chodníky – je potrebné spraviť s geodetom výmer výškopisov a polopisu, podľa toho
už projektant bude vedieť vypracovať projekt. Dokumentáciu na úseky: chodník by sa
viedol pred chatkami od RD J. Mészárosa až k tabuli označenia koniec obce smerom
Jurová; od RD K.Világiovej smerom na Baku k odbočke na novú obytnú zónu a na
Družstevnej ulici od RD R.Matejkovej až ku koncu na pravej strane. Výzvu na tento
projekt vypíše PPA.

7/ Uznesenia
K bodu č.1
Uznesenie č. 10/03/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky aj
s doplnenými bodmi programu.
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.2
Uznesenie č. 11/03/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Róbert Balázs, Virág Török
za zapisovateľku: Júlia Pavolková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.3
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Uznesenie č. 12/03/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 13/03/2018
K bodu č.4
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
schvaľuje
podpísanie Dodatku k zmluve so ZsVS.
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 14/03/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
schvaľuje
povolenie na prevádzkovanie letnej terasy pohostinstva Dunaj pri požiarnej zbrojnici za
poplatok 50,00 EUR a len dovtedy, kým nezačne rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č. 15/03/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
schvaľuje
podpísanie Zmluvy o dielo na dodatočné vypracovanie projekt. dokumentácie - Kanalizácia
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 16/03/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
schvaľuje
podanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu „Podpora mobility“ na kúpu
elektromobilu.
Hlasovanie č. 7
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
8/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 27.03.2018 bolo ukončené o 19,40 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
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Overovatelia:
............................................................
Róbert Balázs, poslanec OZ

.............................................................
Virág Török, poslankyňa OZ

Zapisovateľka:
............................................................
Bc. Júlia Pavolková, zamestnankyňa OCÚ
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