OBEC TRSTENÁ NA OSTROVE
930 04 Trstená na Ostrove č.20
tel.031/5547122, e-mail: ocutrstenano@stonline.sk, IČO 00305782
Číslo : 5/2020-OZ
Trstená n/O, 15.12.2020

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 14.12.2020 o 17.30 hod. v Kultúrnom dome Trstená na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,
Ladislav Gódány, poslanec OZ
Zoltán Écsi, poslanec OZ – došiel 17,40 hod.

Neprítomný OZ:

Csaba Nagy, poslanec OZ
Tibor Nagy, poslanec OZ

Starostka obce :

Mgr. Zuzana Bónová

Zapisovateľka:

Anikó Csikmáková, zamestnankyňa OcÚ

Hlavný kontrolór:

Mgr. Vojtech Ravasz

Začiatok rokovania o 17,30 hod.
Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starostka obce v zmysle § 12, ods. 1. Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolala obecné zastupiteľstvo.
Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Zuzana Bónová, ktorá privítala prítomných
poslancov, pána hlavného kontrolóra a zamestnankyňu obecného úradu - zapisovateľku.
Skonštatovala, že podľa prezenčnej listiny poslanci OZ sú prítomní, preto zasadnutie vyhlásila
za uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných poslancov s programom rokovania.
l.
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Program:
1/
Otvorenie – schválenie programu
2/
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/
Schválenie Návrhu dodatku č.1/2020 k VZN č. 2/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/
Schválenie Návrhu dodatku č. 1/2020 k VZN č. 3/2019
o miestnom poplatku za rozvoj
5/
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021
a viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2023
6/
Schválenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2021-2023
7/
Rozpočtové opatrenie obce Trstená na Ostrove č. 3
8/
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výstavbu rodinných domov na parc.č. 555/10
9/
Žiadosť T. Mészárosa a B. Bölcs za vyhlásenie rodinného domu so súp.č. 140
za miestne chránenú budovu
10/
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021
11/
Diskusia
12
Uznesenia
13/
Záver
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OcÚ Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: Mária Szalaiovú, Ladislava Gódánya.
2/

Schválenie Návrhu dodatku č.1/2020 k VZN č. 2/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starostka obce predložila Návrh dodatku č.1 k VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady /viď prílohu č.1/.
Návrh bol zverejnený dňa 27.11.2020 na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Trstená
na Ostrove.
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 bol schválený s dodatočným návrhom, sadzba poplatku
dane stanovuje pre právnické osoby a podnikateľov – 40,00 €/zamestnanec/rok.
3/

Schválenie Návrhu dodatku č. 1/2020 k VZN č. 3/2019
o miestnom poplatku za rozvoj
Starostka obce predložila Návrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
/viď prílohu č. 2/.
Návrh bol zverejnený dňa 27.11.2020 na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Trstená
na Ostrove. Neboli doručené žiadne pripomienky.
L. Gódány a Mgr. H. Kucsera poslanci OZ žiadali výnimku pre obyvateľov obce.
Starostka – zákonom nie je umožnené, avšak dodatkom k VZN sa poplatok dá zmeniť.
4/

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021
a viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2023
Hlavný kontrolór predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na
roky 2022-2023. Hlavný kontrolór v odb. stanovisku uviedol, že je spracovaný v súlade so zákonom
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p., zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
5/
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o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ako aj z hľadiska metodickej správnosti
a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie OZ / viď prílohu č. 3/.
Hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Trstená na Ostrove schváliť návrh
rozpočtu na rozpočtový rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky2022-2023 zobrať na
vedomie.
Rozpočet bol zverejnený dňa: 26.11.2020 t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením na webovom
sídle obce a na úradnej tabuli obce.

6/
Schválenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2021-2023
Starostka obce predkladala návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023.
Predkladala taktiež plány na rok 2021, ktoré zahŕňajú vymaľovanie a kladenie parkiet v
kancelárii obecného úradu, vymaľovať šatňu pre športovcov v KD, v budove pošty vymeniť
záchody a elektrický ohrievač, v hasičskej zbrojnici zabezpečiť elektricky ohrievač, v klube
dôchodcov vybaviť kuchyňu, k oddychovej zóne vybudovať kameru, uložiť ležiacich policajtov
/ retardér/ na 3 ulice, projekt na rekonštrukciu budovy pošty, prekládka plynovodu na
novovytvorených parcelách č. 621/13 -16 / smer Jurová/.
Rozpočet bol zverejnený dňa: 26.11.2020 t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením na webovom
sídle obce a na úradnej tabuli obce.
Pripomienky k návrhu rozpočtu neboli podané / príloha č. 4/.
7/
Rozpočtové opatrenie obce Trstená na Ostrove č. 3
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
2020 rozpočtovým opatrením / viď. prílohu č. 5/.

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2020
Bežné príjmy - sa navŕšili o
Bežné výdavky - sa znížili
Názov

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

14 708,00€
14 708,00 €

o

Rozpočet 2020
v€

Zmena
rozpočtu v €
podľa III.
rozpočtového
opatrenia

Zmena rozpočtu po
navrhovanom 1.
rozpočtovom opatrení v
€

268 189
162 256
68 600

14 708
0
0

282 897
162 256
68 600

499 045
247 856

14 708
14 708

513 753
262 564

207 256
41 000

207 256
41 000

496 112
2 933

14 708
0
3

510 820
2 933

8/

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výstavbu rodinných domov na parc. č. 555/10

Dňa 03.12.2020 organizácia H&M lift s.r.o. podala žiadosť o vydanie rozhodnutia na zámer
výstavby rodinných domov na parc. č. 555/10.
Adam Mészáros, ako konateľ firmy sa zúčastnil na zasadnutí a odpovedal na otázky
prítomných.
Poslanec Ladislav Gódány položiť otázku, že pokiaľ bude vybudovaný chodník.
Adam Mészárosna otázku poslanca uviedol, že podľa dohody s p. starostkou chodník vybudujú
po hranicu parc.č. 555/7 / nová ulica na konci obce smerom na Baku/.
Starostka pripomenula, že prípojky na kanalizáciu nie sú v projekte naplánované, bude potrebné
vybudovať z nejakého projektu, alebo obyvatelia sám vybudujú.
Pracovník stavebného úradu Ing. Trstená na Ostrove Ing. Ján Ravasz vypracoval záväzné
stanovisko k investičnému zámeru na pozemkoch par.č. 555/10, k.ú. Trstená na Ostrove,
poslanci so zámerom súhlasili žiadosť a schválili /príloha č. 6/.
9/
Žiadosť T. Mészárosa a B. Bölcs za vyhlásenie rodinného domu so súp.č. 140
za miestne chránenú budovu
Tamáš Mészáros a Beáta Bölcs dňa 23.11.2020 podali žiadosť za vyhlásenie rodinného domu
so súp.č. 140 z roku 1832 za miestne chránenú budovu v k.ú. Trstená na Ostrove s čím poslanci
OZ súhlasili / príloha č. 7/.
Rodina žiadateľa môže získať dotáciu na dodržanie rod. domu v pôvodnom stave na základe
vyhlásenia RD za miestne chránenú budovu.
10/
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021
Hlavný kontrolór obce Trstená na Ostrove predkladal návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2021 /príloha č. 8/.
11/
Diskusia
Starostka oznámila poslancom, že informácie ohľadne odvozu odpadu a odvozu splaškových
vôd zo žúmp obyvateľov budú doručované obyvateľom písomne.
Starostka rozdala poslancom harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021.
12

Uznesenia

K bodu č. 1
Uznesenie č. 40/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené

podpísané

4

k bodu č. 2
Uznesenie č. 41/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Mária Szalayová, Ladislav Gódány
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené

podpísané

K bodu č. 3
Uznesenie č. 42/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Návrhu dodatku č.1/2020 k VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady s dodatočným návrhom / sadzba poplatku dane stanovuje pre
právnické osoby a podnikatelia – 40,00 €/zamestnanec/rok./.
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené

podpísané

K bodu č. 4
Uznesenie č. 43/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Návrhu dodatku č.1/2020 k VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:5
Za
:3
Proti
:0
zdržal sa
: 2 / Ladislav Gódány, Mgr. Hajnalka Kucsera/
nehlasoval
:0
podpísané
Uznesenie bolo schválené

5

K bodu č. 5,6
Uznesenie č. 44/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) berie na vedomie
- stanovisko HK k rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2021 a k viacročnému rozpočtu
obce Trstená na Ostrove na roky 2022-2023
- viacročný rozpočet obce Trstená na Ostrove bez programovej štruktúry na roky 2022-2023
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené

podpísané

b) schvaľuje
- rozpočet obce Trstená na Ostrove bez programovej štruktúry na rok 2021,
- 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. 6
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
podpísané
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7
Uznesenie č. 45/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
rozpočtové opatrenie obce Trstená na Ostrove č. 3
Hlasovanie č. 7
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené
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podpísané

K bodu č. 8
Uznesenie č. 46/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Žiadosť organizácie H&M lifts s.r.o. o vydanie rozhodnutia na zámer výstavbu rodinných
domov v obci Trstená na Ostrove, na parc. č. 555/10
Hlasovanie č. 8
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
podpísané
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9
Uznesenie č. 47/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
Schvaľuje
rodinný dom so súp.č. 140 za miestne chránenú budovu
Hlasovanie č. 9
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené

podpísané

K bodu č. 10
Uznesenie č. 48/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
Schvaľuje
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Hlasovanie č. 10
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

7

14. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2020 bolo ukončené o 19,45 hodine.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

Overovatelia:

............................................................
Mária Szalayová , poslankyňa OZ

.............................................................
Ladislav Gódány, poslanec OZ

Zapisovateľka:
............................................................
Anikó Csikmáková, zamestnankyňa OcÚ

8

