Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 10/2017-OZ
Trstená n/O, 07.11.2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 06.11.2017 o 18.30 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:
Neprítomní :

Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Robert Balázs, poslanec OZ (prišiel o 19,15hod.)
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
Ladislav Vízi, poslanec OZ,
Ján Culka, poslanec OZ,
Mgr. Zuzana Bónová
Anikó Csikmáková
viď. prez. listinu
Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ

Hlavná kontrolórka: Ing. Sibyla Szabóová
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, pani hlavnú kontrolórku a zamestnankyňu obce, Bc. Vojtecha Ravasza, kandidáta
na post hl. kontrolóra 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 rozšírila
o ďalšie body programu:
- Rozpočtové opatrenie č. 4
- Návrh kúpnej zmluvy – nehnuteľnosti 205/8, 205/13, 205/14, 202. v k.u. Trstená na
Ostrove
- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu
- s názvom: „ Európa polgárokért“
Program:
1/ Otvorenie – schválenie programu
2/ Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/ Voľba hlavného kontrolóra obce Trstená na Ostrove
4/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania
zákona č.211/200 Z.z.
5/ Správa hlavnej kontrolórky o vedení účtovníctva obce Trstená na Ostrove
6/ Návrh zmluvy o zrušení podielového spoluvlastníctva na par.č. 1017/4 a 1017/5
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vlastníkmi sú Obec Trstená na Ostrove a J. Petrovics Ing. a manž. Darina r. Tükörová
7/ Vypracovanie projektovej dokumentácie k budove OCU – prístavba
8/ Vypracovanie projektovej dokumentácie k budove Detská poradňa – prístavba a
rekonštrukcia
9/ Vypracovanie projektovej dokumentácie EA – ZBERNÉ MIESTO
10/ Vypracovanie projektovej dokumentácie na elektrickú prípojku k projektu ZBERNÉ
MIESTO.
11/ Budova Detská poradňa – výmena okien
12/ Obecný deň 2018
13/ Diskusia
14/ Uznesenia
15/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: poslanca Ladislava Víziho a poslanca Roberta Balázsa.
3/ Voľba hlavného kontrolóra obce Trstená na Ostrove
Dátum vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce je 23.08.2017 – zverejnené na úradnej
tabuli obce, na webovej stránke obce a v týždenníku CSALLÓKÖZ.
Do voľby hlavného kontrolóra obce Trstená na Ostrove sa prihlásil jeden uchádzač Bc.
Vojtech Ravasz.
Starostka obce dňa 06.11.2017 o 18,00 hod. odovzdala obálku členom výberovej komisie,
komisia otvorila obálku a následne skontrolovala doručené písomnosti. Konštatovali, že
písomnosti spĺňajú podmienky výberového konania a následne odovzdali písomnosti ku
kontrole ostatným prítomným poslancom.
Kandidát : Bc. Vojtech Ravasz, bol pozvaný na 10. zasadnutí OZ, dňa 06.11.2017.
Poslanci OZ si podklady preštudovali a dali slovo kandidátovi na hlavného kontrolóra obce,
aby sa predstavil a odprezentoval ako si predstavuje prácu hlavného kontrolóra v našej obci.
Po diskusií poslancov OZ s kandidátom Bc. Vojtech Ravasz poslanci OZ hlasovali .
Výsledky hlasovania:
Počet odovzdaných hlasov

5

Počet platných hlasov

5

1. Bc. Vojtech Ravasz , Holice
Za:
5
Proti.
0
Zdržal sa:
0
.. / viď. prílohu č. 1/
6/ Návrh dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva na par.č. 1017/4 a 1017/5
vlastníkmi sú Obec Trstená na Ostrove a J. Petrovits Ing.
a manž. Darina r. Tükörová
Poslanci 3/5-inovou väčšinou schválili návrh dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva
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na parc.č. 1017/4 a 1017/5, na parcelu č. 1017/4 obec plánuje Zberný dvor.

Doplnenie programu:
a) Starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č.1 /viď. príloha č. 4/.

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2017
Bežné výdavky - sa navŕšili o
Kapitálové výdavky - sa navŕšili o
Kapitálové príjmy - sa navŕšili o
Finančné operácie príjmové - sa navŕšili o

2 500,00 €
24 188,00 €
24 321,00 €
2 500,00 €

Názov

Rozpočet
2017
v€

Zmena rozpočtu
po navrhovanom
3. rozpočtovom
opatrení v €

Zmena
Zmena rozpočtu po
rozpočtu v €
navrhovanom 1.
podľa II.
rozpočtovom
rozpočtového
opatrení v €
opatrenia

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
FO príjmy
Rozpočtované
príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
FO výdavky
Rozpočtové
výdavky spolu
Hospodárenie

224 227
0

229 672
742

0
24 321

229 672
25 063

3 300

34 441

2 500

36 941

227 527
213 865
0

264 855
235 531
16 600

26 821
2 500
24 188

291 676
238 031
40 788

3 300

3 300

217 165
10 362

255 431
9 424

0
26 688
133

3 300
282 119
9 557

Poslanci schválili vyplatenie nájomného za pozemky parc.č.205/8,13,14,15 a 202 z úveru
obce.
b) Návrh kúpnej zmluvy – nehnuteľnosti 205/8, 205/13, 205/14, 202. v k.u. Trstená na
Ostrove / viď prílohu č. 5/
Starostka predložila návrh zmluvy na preskúmanie poslancom, ktorý bude doručený aj
vlastníkom nehnuteľnosti na preskúmanie a na pripomienkovanie.
Poslanec pán Ján Culka odišiel o 19,05 hod.
4/

Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania
zákona č.211/200 Z.z.
Hlavná kontrolórka obce v súlade s ods.1 písm. c) 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložila správu o výsledku kontroly dodržiavania a
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uplatňovania zákona č.211/200 Z.z.. Kontrolu vykonala za obdobie október – november 2017
/ viď. prílohu č.2/
5/ Správa hlavnej kontrolórky o vedení účtovníctva obce Trstená na Ostrove
Hlavná kontrolórka obce v súlade s ods.1 písm. c) 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložila správu o výsledku kontroly o vedení
účtovníctva obce Trstená na Ostrove. Kontrolovala obdobie september – október 2017.
/ viď. prílohu č.3/
7/ Vypracovanie projektovej dokumentácie k budove OCU – prístavba
Starostka predkladala poslancom plány na rozšírenie OCU , nakoľko v budove chýba
zasadačka – sobášna sieň, archív, ďalšia kancelária pre zamestnancov /zamestnancom OCU,
stav. úrad, hlavným kontrolórom/
Nakoľko v budúcom roku budú výzvy na rozšírenie budovy OCU , aby sme mali pripravené
projektové dokumentácie na podanie žiadosti.
Poslanci súhlasili s vypracovaním projektovej dokumentácie .
8/ Vypracovanie projektovej dokumentácie k budove Detská poradňa – prístavba a
rekonštrukcia
Starostka predkladala návrh na prístavbu a rekonštrukciu budovu DP , predstavuje si budovu
ako poschodovú budovu, na prízemí by boli kancelárie na prenájom, na poschodí kancelárie
pre organizácie napr. CSEMADOK.....
Poslanci súhlasili s vypracovaním projektovej dokumentácie .
9/ Vypracovanie projektovej dokumentácie EA – ZBERNÉ MIESTO
Nie je potrebné k projektu projektová dokumentácia EA _ ZBERNÉ MIESTO.
10/ Vypracovanie projektovej dokumentácie na elektrickú prípojku k projektu
ZBERNÉ MIESTO.
Poslanci schválili vypracovanie projektovej dokumentácie na elektrickú prípojku k
projektu ZBERNÉ MIESTO.
11/ Budova Detská poradňa – výmena okien
Poslanci schválili výmenu okien - fitness , predsieň a položiť parkety do miestnosti
Fitness a miestnosti pošta.
12/ Obecný deň 2018
Pani starostka oboznámila prítomných na predchádzajúcom zasadnutí o možnosti získať
dotáciu z Bruselu na 3-dňové podujatie s témou zdravie, charita, dobrovoľnícka činnosť...
v rámci tohto podujatia je možné zahrnúť aj hviezdu večera. Žiadosť je potrebné podať do
januára 2018 a výsledky budú zverejnené koncom júna 2018.
Pani starostka poprosila prítomných poslancov na predchádzajúcom zasadnutí , aby pripravili
návrhy na hlavnú hviezdu večera.
Virág Török navrhla: Rúzsa Magdi
Kassza Tibor
Mgr. Katarína Mészárosová navrhla : HOOLIGANS
Ladislav Vízi navrhol Rúzsa Magdi
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13/ Diskusia
Ladilav Vízi – nakoľko batérie z hasičského vozidla treba nabíjať, v budove hasičská
zbrojnica bude trošku zvýšená el. energia. Doteraz tieto úlohy vykonal doma.
Spýtal sa pani starostky, že plánuje rekonštrukciu budovy OCU a DP, no na hasičskú
zbrojnicu, na ktorú je už projektová dokumentácia pripravená nespomínala. Keď v budúcnosti
nebude vyriešená rekonštrukcia has. zbrojnice, hasičská technika bude zničená, nakoľko
v zime nie je vyriešené kúrenie.
Starostka obce - akonáhle bude vypísaná výzva na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
v rozpočte do 60 000 € , žiadosť bude podaná.
V tomto roku bola výzva na rozpočet 30 000 € a náš projekt má rozpočet 60 000 €.
Starostka obce - bolo potrebné vyriešiť odtekanie dažďovej vody pri autobusovej zastávke
smerom Jurová a pri dopravnom zrkadle pri dome Vasikovcov.
Starostka - Imrich Tamáš sľúbil starostke, že s bagrom vykope zem a mali by sa tam dať
veľké kamene, čo odvedú vodu.
Ladislav Vízi - ponúkol možnosť, že hasiči pri autobusovej zastávke vyriešia odtekanie
dažďovej vody, ak materiál obec zabezpečí.
Starostka - sľúbila, že materiál obec zabezpečí na návrh L. Víziho.
Robert Balázs – obyvatelia obce sa pýtajú, že kde môžu vyviezť konáre a listy.
Starostka a poslanci súhlasili, že na pôvodnú „čiernu skládku „ by mohli vyniesť konáre, listy.
L. Vízi navrhol a dohodli starostkou, že R. Balázs a L. Vízi vyznačia úložné miesto na
odloženia odpadu, lebo medzi stromami je ťažké pracovať so strojmi.
14/ Uznesenia

K bodu č.1
Uznesenie č. 67/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
s rozšírením o ďalší bod programu.
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č. 2
Uznesenie č. 68/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Ladislav Vízi, Robert Balázs
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.3
Uznesenie č. 69/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) b e r i e n a v e d o m i e výsledky volieb hl. kontrolóra v súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Za hlavného kontrolóra obce Trstená na Ostrove bol zvolený Bc. Vojtech Ravasz.
b) s c h v a ľ u j e v zmysle § 18c ods. 1 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov , v nadväznosti na uznesení
54/8/2017 písm. b zo dňa
23.08.2017 10% úväzok / plat hlavného kontrolóra Obce Trstená na Ostrove vo výške 117,00
EUR
c) b e r i e n a v e d o m i e , že plat hlavného kontrolóra Obce Trstená na Ostrove upraví
každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok zamestnávateľ v súlade s §18c ods. 1 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
d/ d o p o r u č u j e starostovi obce uzavrieť s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu od
01.12.2017 v súlade s § 18a ods.5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 3
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č.6
Uznesenie č. 70/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
3/5-inovou väčšinou /pričom za:5, proti:0, zdržal sa:0/
návrh dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
- par.č. 1017/4 – orná pôda o výmere 10 413 m2
- parc.č. 1017/5 – orná pôda o výmere 13 883 m2
vlastníkmi sú Obec Trstená na Ostrove v pomere 3/7 a
J. Petrovits Ing a .manž. Darina r. Tükörová v pomere 4/7.
- pozemok par.č. 1017/5 – orná pôda o výmere 13 883 m2 prevezmú v celosti do svojho
bezpodielového spoluvlastníctva manželov manželia Július a Darina Petrovitsovci
-pozemok parc.č. 1017/4 – orná pôda o výmere 10 413 m2 v celosti prevezme do
svojho výlučného vlastníctva účastník dohody Obec Trstená na Ostrove.
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
doplnenie programu:
Uznesenie č. 71/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 72/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
3/5-inovou väčšinou /pričom za:5, proti:0, zdržal sa:0/
návrh kúpnej zmluvy, nákup nehnuteľnosti :
parcely v registri „C a to:
parc.č. 205/8 – zast. plochy a nádvoria o výmere 432 m2 -10,00 €/m2
parc.č. 205/13 – zast. plochy a nádvoria o výmere 444 m2 -10,00 €/m2
parc.č. 205/14 – zast. plochy a nádvoria o výmere 772 m2 –16,50 €/m2
parc.č. 205/8 – zast. plochy a nádvoria o výmere 432 m2 -10,00 €/m2
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parcely v registri „E“
parc.č. 202 – záhrady o výmere 269 m2 -10,00 €/m2
Celková kúpna cena za predmetné pozemky je 24 188 EUR
Predávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi pozemkov vedených na LV č. 713 :
Mária Vasiková , Trstená na Ostrove č. 119 - 2/4 – inách v pomere
Klára Csaplárová, Kráľová nad Váhom 115 – ¼ ine v pomere
Margita Bóriková , Zemné 769 - 1/4 ine v pomere
Kupujúci : Obec Trstená na Ostrove , 930 04 Trstená na Ostrove č. 20
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č.4
Uznesenie č. 73/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly
č.211/200 Z.z.
Hlasovanie č. 7
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

dodržiavania a uplatňovania zákona

:4
:4
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.5
Uznesenie č. 74/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na

vedomie

správu hlavnej kontrolórky o vedení účtovníctva obce Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 8
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č.7
Uznesenie č. 75/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Vypracovanie projektovej dokumentácie k budove OCU – prístavba
Hlasovanie č. 9
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu č.8
Uznesenie č. 76/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Vypracovanie projektovej dokumentácie k budove Detská poradňa – prístavba a
rekonštrukcia
Hlasovanie č. 10
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 10
Uznesenie č. 77/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Vypracovanie projektovej dokumentácie na elektrickú prípojku k projektu ZBERNÉ
MIESTO
Hlasovanie č. 11
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 11
Uznesenie č. 78/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
výmenu okien a položenie parkety v budove Detská poradňa
Hlasovanie č. 12
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
K doplneniu programu
Uznesenie č. 79/10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
a) s c h v a ľ u j e vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na realizáciu projektu s názvom: „Európa polgárokért“
b) u k l a d á obecnému úradu vykonať opatrenia na splnenie všeobecných podmienok
a kritérií poskytnutia nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ.
Hlasovanie č. 13
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené

15/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 06.11.2017 bolo ukončené o 20,30 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
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Overovatelia:

............................................................
Robert Balázs, poslanec OZ

..................................................................
Ladislav Vízi, poslanec OZ

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