Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 8/2018-OZ
Trstená n/O, 24.10.2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 23.10.2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:
Neprítomní:

Anikó Méry, poslankyňa OZ,
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
Virág Török, poslankyňa OZ,
Ladislav Vízi, poslanec OZ,
Mgr. Zuzana Bónová
Anikó Csikmáková
viď. prez. listinu
PhDr. Ján Culka, poslanec OZ,
Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Robert Balázs, poslanec OZ
Hlavný kontrolór: Bc. Vojtech Ravasz

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, prítomných obyvateľov 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.

Program:
1/
Otvorenie – schválenie programu
2/
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/
Prerokovanie zámeru obce predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu rozvojového projektu
s názvom: „ Traktor na triedenie BRO v obci Trstená na Ostrove“
4/
Prerokovanie zámeru obce predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu rozvojového projektu
s názvom:„Sakovanie dažďovej vody v obci Trstená na Ostrove“
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5/

6/
7/
8/
9/
10/
11/

Prerokovanie zámeru obce predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku Slovenskej agentúry ŽP na národný projekt s názvom Podpora
biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce
Slovenska
Návrh Dodatok č. 1/2018k VZN č. 1/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trstená na Ostrove
Rozpočtové opatrenie č. 3
Rôzne – aktuálne informácie starostky obce
Diskusia
Uznesenia
Záver

2/Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslankyne OZ: Virág Török, Ladislav Vízi.
3/ Prerokovanie zámeru obce predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu rozvojového projektu
s názvom: „ Traktor na triedenie BRO v obci Trstená na Ostrove“
Starostka informovala prítomných s možnosťami a podmienkami dotácií na projekt
s názvom: „ Traktor na triedenie BRO v obci Trstená na Ostrove“. Výška poskytnutej
dotácií je 85 000,00 € a spolufinancovanie projektom žiadateľa je 5%. Žiadosť na poskytnutie
dotácie treba predložiť do 31.10.2018.
Poslanci odsúhlasili žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu
projektu.
4/
Prerokovanie zámeru obce predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu rozvojového
projektu s názvom: „Sakovanie dažďovej vody v obci Trstená na Ostrove“
Starostka informovala prítomných s možnosťami a podmienkami dotácií na projekt
s názvom: „Sakovanie dažďovej vody v obci Trstená na Ostrove“.
Žiadosť na poskytnutie dotácie treba predložiť do 15.01.2019. Predmetom dotácie je
vybudovanie zberných systémov a odtokové kanály zrážkovej vody .
Poslanci a starostka určili najkritickejšie úseky v obci, kde sú problémy s dažďovou vodou
každoročne:
Bod A: autobusová stanica – cesta Jurová – medzi parc. č. 78/7 a 76/2 , poslanec L. Vízi
poznamenal, že tam je šachta, bolo by potrebné tam vybudovať len odtokové kanály.
Bod B: parc. č. 218/6 / Fr.. Fenes ml. / - zberný systém a odtokové kanály
Bod C: parc. č. 307/3-307/2 / Š. Méry / - zberný systém a odtokové kanály
Bod D : parc. č. 568/7 / K. Németh / - 261/1 / Matejková R./- zberný systém a odtokové
kanály
Bod E: parc.č. 225/1 / M. Vasiková/ - parc.č. 103 Trebatická- zberný systém a odtokové
kanály
Bod F: parc. č. 284-2 – 99/1 / oproti OCU / - zberný systém a odtokové kanály
Bod G: parc. č. 121/2-134/1 / medzi Fülemits Š. a SAMAN/ - zberný systém a odtokové
kanály
Bod H: parc. 270/2 – pri pošte - zberný systém a odtokové kanály
Poslanci odsúhlasili žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu
projektu.
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5/ Prerokovanie zámeru obce predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku Slovenskej agentúry ŽP na národný projekt s názvom Podpora
biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce
Slovenska
Starostka informovala prítomných s možnosťami a podmienkami dotácií na projekt
s názvom: „Realizačný vegetačných prvkov v obci Trstená na Ostrove“ ./viď. príl. č. 1/
Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej
infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu:
a) dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie
ekosystémových služieb,
b) výsadba drevín,
c) aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
d) ochrana pôdneho substrátu,
e) nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
Realizačný projekt výsadby pre obec Trstená na Ostrove je vyhotovený, v ktorom je
definovaná lokalizácia miesta realizácie vegetačných prvkov a dotknuté parcely a popis
výsadbového materiálu:
Zóna A – okolie kult.domu a ihriska - parc.č. 78/3, 76/1, 76/2 – javor poľný, dub letný
Zóna B: - pri budove pošty - parc. č. 270/2 – lipa malolistá, dub letný
Zóna C: - cintorín - parc. č. 630/2 - javor poľný, jaseň štíhly
Poslanci súhlasili s tým, že choré a nebezpečné stromy treba vyrúbať, pri miestnej pošte,
okolo KD a pri futbalovom ihrisku a treba na základe realizačného projektu výsadby vysadiť
nové stromy.
6/
Návrh Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trstená na Ostrove / viď. príl. č. 2/
Starostka a poslanci súhlasili s tým, že nakoľko v obci sa pred pár rokmi začali vyskytovať
240 l smetné nádoby a dokonca aj vrecia naplnené odpadom položené pri smetných nádobách,
treba vyriešiť a určiť podmienky na zber odpadu. Poslanci navrhujú zrušiť a zakázať
vykladanie vriec ku smetnej nádobe a navrhujú spolu s pani starostkou znížiť počet osôb na
jednu smetnú nádobu na 3 osoby z doterajších 5 nasledovne:
1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 120 l
a 240 l.
2. Počet zberných nádob pre každú domácnosť je určený podľa počtu osôb v domácnosti
nasledovne:
b) domácnosť s počtom osôb 2-5 má nárok na 2 ks zberných nádob s objemom 120 l, alebo 1
ks zbernej nádoby s objemom 240 l,
c) domácnosť s počtom osôb 6 alebo viac má nárok na ďalšiu nádobu s objemom 120 l.
7/ 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
2018 rozpočtovým opatrením. / viď. prílohu/ - presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu obce na rok 2018 nasledovne na obč. združenie NADASD na
spoluúčasť dotácie. / viď. príl. č. 3/
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Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2018
Názov

Rozpočet
2018
v€

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
FO príjmy
Rozpočtované
príjmy spolu
Bežné výdavky

227 888
5 000

9 853
5 000

237 741
10 000

1 059
0

238 800
10 000

118 867

0

118 867

7 000

125 867

366 608
234 627

8 059
4 059

374 667
238 686

Kapitálové
výdavky
FO výdavky
Rozpočtové
výdavky spolu
Hospodárenie

108 822

116 822

4 000

120 822

0

15 110

8 059
0

374 618
49

351 755
227 774

Zmena
Zmena
Zmena
Zmena
rozpočtu v €
rozpočtu po
rozpočtu v € rozpočtu po
podľa I.
navrhovanom
podľa II.
navrhovanom
rozpočtového
1.
rozpočtového
2.3.
opatrenia
rozpočtovom
opatrenia
rozpočtovom
opatrení v €
opatrení v €

14 853
6
853
8 000

15 110

0

351 706
49

14 853
0

15 110
366 559
49

Rôzne – aktuálne informácie starostky obce
Starostka informovala prítomných o možnostiach v programe obnova dedín získať
dotáciu na drvič, a na krovinorez a na výsadbu drevín ako napr. prunus, ruže, photínia
Starostka a poslanci súhlasili v tom, že Mikulášska slávnosť bude tento rok v KD,
7.12.2018 o 16,30 hod.
7/

8/

Diskusia

9/

Uznesenia

K bodu č.1
Uznesenie č. 42/8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
4

Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu č.2

Uznesenie č. 43/8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Virág Török, Ladislav Vízi
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.3
Uznesenie č. 44/8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu rozvojového projektu
s názvom: „ Traktor na triedenie BRO v obci Trstená na Ostrove“
b) ukladá obecnému úradu vykonať opatrenia na splnenie všeobecných podmienok a kritérií
poskytnutia nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR
a súčasne uskutočniť výber externého manažmentu na zabezpečenie procesu verejného
obstarávania, poskytnutieindividuálneho poradenstva a ostatných služieb pri realizácií
projektu.
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č. 4
Uznesenie č. 45/8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu rozvojového projektu
s názvom „ Sakovanie dažďovej vody v obci Trstená na Ostrove
b) ukladá obecnému úradu vykonať opatrenia na splnenie všeobecných podmienok a kritérií
poskytnutia nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR
a súčasne uskutočniť výber externého manažmentu na zabezpečenie procesu verejného
obstarávania, poskytnutieindividuálneho poradenstva a ostatných služieb pri realizácií
projektu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 5
Uznesenie č. 46/8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Slovenskej agentúry ŽP nanárodný projekt Podpora biodiverzity
prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska
s názvom: „Realizacia vegetačných prvkov v obci Trstená na Ostrove“ .
b) ukladá obecnému úradu vykonať opatrenia na splnenie všeobecných podmienok a kritérií
poskytnutia nenávratného finančného príspevku Slovenskej agentúry ŽP a súčasne uskutočniť
výber externého manažmentu na zabezpečenie procesu verejného obstarávania,
poskytnutieindividuálneho poradenstva a ostatných služieb pri realizácií projektu.
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č. 6
Uznesenie č. 47/8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Trstená na Ostroves účinnosťou od 01.01.2019
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 7
Uznesenie č. 48/8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie
Rozpočtové opatrenie č. 3
Hlasovanie č. 7
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
11/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2018 bolo ukončené o 19,15 hod.

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

............................................................
Virág Török, poslankyňa OZ
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.............................................................
Ladislav Vízi, poslanec OZ

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