Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 5/2019-OZ
Trstená n/O, 11.07.2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 10.07.2019 o 18.30 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Zoltán Écsi, poslanec OZ
Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Csaba Nagy, poslanec OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Mgr. Zuzana Bónová
Mgr. Júlia Pavolková
viď. prez. listinu

Neprítomní:

Ladislav Gódány, poslanec OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ
Tibor Nagy, poslanec OZ

Hlavný kontrolór:

Bc. Vojtech Ravasz (neprítomný)

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 s programom rokovania.
Program:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Otvorenie – schválenie programu
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Schválenie zriadenia vecného bremena – Slovenský pozemkový fond (V 4308/19)
Súhlas na funkčné využitie pozemkov – žiadateľ Tímea Kissová
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
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: Écsi Zoltán, Kucsera Hajnalka.
3/

Schválenie zriadenia vecného bremena – Slovenský pozemkový fond (V 4308/19)

Poslanci schválili Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku parc.č. 650 reg. E, k.ú.
Trstená na Ostrove (LV č. 876), vlastník Slovenský pozemkový fond, orná pôda o výmere
3967 m2 - inžinierske siete (elektrická prípojka), v rozsahu 20 m2.
4/ Súhlas na funkčné využitie pozemku – žiadateľ Kissová Tímea a Kiss Tomáš
Manželia podali žiadosť o súhlas na funkčné využitie pozemkov /stavba rodinného domu/ ,
parc.č. 306/24, 306/28. Poslanci schválili ich žiadosť.
5/ Rôzne
6/ Diskusia
- P. poslanec Csaba Nagy navrhuje hlasové nahrávanie zasadnutia OZ – prediskutujú na
najbližšom zasadnutí, keď budú prítomní všetci poslanci
7/ Uznesenia
K bodu č.1
Uznesenie č. 35/5/2019
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.

podpísané

K bodu č.2
Uznesenie č. 36/5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
A/ s c h v a ľ u j e
za overovateľov zápisnice poslancov : Écsi Zoltán, Kucsera Hajnalka
B/ berie na vedomie
za zapisovateľku bola určená Mgr. Júlia Pavolková
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Hlasovanie č. 2
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 3
Uznesenie č. 37/5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku parc.č. 650 reg. E, k.ú. Trstená na Ostrove
(LV č. 876), vlastník Slovenský pozemkový fond, orná pôda o výmere 3967 m2 - inžinierske
siete (elektrická prípojka), v rozsahu 20 m2.
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

K bodu č. 4
Uznesenie č. 38/5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
žiadosť Tímei Kissovej a Tomáša Kissa o funkčné využitie pozemkov parc.č. 306/24, 306/28.
Hlasovanie č. 4
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:4
:4
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

8/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
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Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 10.07.2019 bolo ukončené o 19,00 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Écsi Zoltán, poslanec OZ

.............................................................
Mgr. Kucsera Hajnalka, poslankyňa OZ

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