OBEC TRSTENÁ NA OSTROVE
930 04 Trstená na Ostrove č.20
tel.031/5547122, e-mail: obec@trstenanaosrove.sk, IČO 00305782
Číslo : 1/2022-OZ
v Trstenej na Ostrove, dňa 21.02.2022

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 21.02.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Trstená na Ostrove

Prítomní :
Poslanci OZ :

Neprítomný OZ:

Mgr. Hajnalka Kucsera, poslankyňa OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,
Csaba Nagy, poslanec OZ
Tibor Nagy, poslanec OZ
Zoltán Écsi, poslanec OZ
Ladislav Gódány, poslanec OZ
- neprítomnosť z dôvodu dlhodobej PN

Starostka obce :

Mgr. Zuzana Bónová

Zapisovateľka:

Leško Éva, zamestnankyňa OcÚ

Hlavný kontrolór:

Mgr. Vojtech Ravasz – neprítomný

Začiatok rokovania o 17,40 hod.
Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starostka obce v zmysle § 13, ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolala zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Zuzana Bónová. Úvodom privítala
prítomných poslancov a zamestnankyňu obecného úradu - zapisovateľku. Zároveň oznámila,
že hlavný kontrolór svoju neúčasť ospravedlnil a z dôvodu jeho neprítomnosti programový bod
č. 6 – správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021 nebude prerokovaný.
l.
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Skonštatovala, že poslanci OZ sú prítomní tak, ako je uvedené v prezenčnej listine a preto
zasadnutie vyhlásila za uznášaniaschopné. Prítomných poslancov oboznámila s programom
rokovania, pričom rokovanie rozšírila o ďalšie body programu:
-

schválenie žiadosti o finančnú pomoc
schválenie novej sociálnej služby v obci – pomocnej poštovej služby.

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Schválenie predĺženia programu dokumentu„ Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Trstená na Ostrove” do konca roka 2022
4. Schválenie žiadosti Š. Nagya o prenájom plochy žumpy a parkovacej plochy na
obecných pozemkoch
5. Schválenie Zmluvy o výpožičke pozemku, uzavretej s ŠK Trstená n/O. za účelom
získania dotácie z BGA na modernizáciu futbalového ihriska
6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021
7. Referát starostky obce
8. Diskusia
9. Záver
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OcÚ Évu Leško a za
overovateľov poslancov OZ: Mgr. Hajnalku Kucserovú a Zoltána Écsi.
3. Schválenie predĺženia programu dokumentu„ Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Trstená na Ostrove” do konca roka 2022
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s dokumentom „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trstená na Ostrove“.
Poslanec Cs. Nagy položil otázku, prečo až teraz je potrebné schváliť predĺženie, keď dokument
bol vypracovaný na roky 2015-2020.
Starostka na otázku poslanca podala vysvetlenie a udáva, že predĺženie platnosti dokumentu
slúži na obdobie do vypracovania nového programového dokumentu. Potreba vypracovania
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce vyplýva zo zákona, jeho vypracovanie
však trvá najmenej pol roka. Zároveň vyzvala poslancov, aby schválili predĺženie platnosti už
existujúceho dokumentu do konca roka 2022.
4. Schválenie žiadosti Š. Nagya o prenájom plochy žumpy a parkovacej plochy na
obecných pozemkoch
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so žiadosťou Š. Nagya
a pripravovanou zmluvou vo veci (príloha č.1). Zároveň sa opýtala prítomných poslancov, či
súhlasia s nájomnou cenou.
Poslankyňa M. Szalayová uviedla, že nájomné je primerané, nakoľko Š. Nagy pravidelne
sponzoruje obecné podujatia.
Poslanec T. Nagy udáva, že podľa neho žiadosť ani neexistuje a nesúhlasil s obsahom
pripravenej zmluvy. Podľa neho zmluva je právne nerelevantná a je zbytočné, aby nájomca
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hradil nájomné za parkovisko a žumpu. Taktiež uviedol, v prípade Hostinca Dunaj ani Partner
Pošty obec nájomné za parkovacie miesta neurčila.
Žiadosť podaná Š. Nagyom bola predložená poslancovi Cs. Nagyovi a T. Nagyovi
k nahliadnutiu.
Poslanec Cs. Nagy uviedol, že situáciu parciel nedokázal overiť, nevie, či obsah zmluvy
podlieha skutočnosti a nájomné navrhuje znížiť.
Starostka udáva, že prevádzku, kde sa podávajú nápoje a jedlo, nie je možné prevádzkovať bez
zabezpečenia žumpy. Do prevádzky chodia návštevníci, preto prevádzkovateľ je povinný
zabezpečovať prislúchajúce parkovacie miesta. Zároveň uviedla, že nie všetci podnikatelia
platia v obci nájomné za parkovacie miesta, nakoľko pozemky slúžiace na parkovanie sami
vlastnia. V prípade Pošty Partner ide o službu, ktorá slúži obyvateľom.
V prípade Š. Nagya sa jedná o podnikateľskú činnosť a pozemky parkoviska a žumpy vlastní
obec. Na záver udáva, že zmluva obsahuje všetky potrebné náležitosti a obe zmluvné strany
s ňou súhlasia.
Poslanec T. Nagy uviedol, že bude hlasovať za uzavretie zmluvy jedine s podmienkou, že
zmluva bude prepracovaná.
5. Schválenie Zmluvy o výpožičke pozemku, uzavretej s ŠK Trstená n/O. za účelom
získania dotácie z BGA na modernizáciu futbalového ihriska
Starostka obce oboznámila prítomných s predmetom programu. ŠK Trstená na Ostrove
podala žiadosť o dotáciu poskytovateľovi Nadácia Bethlen Gábora o modernizáciu futbalového
ihriska (osvetlenie a zavlažovanie). K žiadosti bolo potrebné doplniť Zmluvu o výpožičke
(príloha č. 2), nakoľko parcely, na ktorých je umiestnené futbalové ihrisko vlastní obec.
Doplnenie bolo nutné zaslať do 3 dní. Zmluva je uzavretá na dobu 10 rokov, s tým že
modernizácia futbalového ihriska bude prínosom pre obec. Futbalové ihrisko okrem
futbalových zápasov je využívané aj pre iné obecné podujatia, napríklad obecný deň alebo
podujatia organizované miestnym hasičským zborom a pod.
Poslanec T. Nagy uviedol, že so zmluvou nesúhlasí a vytýkal, že nebol oboznámený
s projektom za účelom získania dotácie.
Starostka obce objasnila princíp fungovania dotácií, konkrétne z Nadácie Bethlen Gábor,
pričom pri podaní žiadosti o dotáciu nie je potrebné vypracovať projekt, nakoľko sa jedná
o malú dotáciu.
6. Schválenie žiadosti o finančnú pomoc
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s obsahom žiadosti riaditeľky ZŠ
Horný Bar o finančnú pomoc (príloha č. 3). Vyzvala poslancov, aby navrhli formu pomoci.
Poslanec Z. Écsi navrhol žiadateľovi poskytnúť finančnú pomoc v pomernej výške.
Poslanec T. Nagy uviedol, že schválenie žiadosti by sme mali zvážiť, nakoľko naša obec takisto
sa môže ocitnúť v podobnej nepriaznivej finančnej situácii. Podľa neho riešenie tohto problému
nie je úlohou našej obce.
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Starostka obce skonštatovala zlú finančnú situáciu žiadateľa a uviedla, že pomoc žiadať od
vyšších orgánov je veľmi zdĺhavý proces a mnohokrát s neúspešným koncom, preto žiadateľ
hľadá pomoc na miestnej úrovni.
Poslanec T. Nagy zdôraznil, že túto problematiku by nemali riešiť poslanci OZ.
Starostka na vyjadrenie poslanca T. Nagya udáva, že v tejto otázke ide v prvom rade o pomoc
a nie o riešenie problému. Žiadateľ sa dostal do nepriaznivej ekonomickej situácie bez
predošlého upozornenia. Neriešenie problému by mohlo vyústiť do zatvorenia školy. Navrhla,
aby sa poslanci dohodli na jednorazovej finančnej pomoci v sume 1000 EUR.
7. Schválenie novej sociálnej služby v obci – pomocnej poštovej služby
Starostka obce predniesla poslancom obsah listu Slovenskej pošty a.s., v ktorom uvádzajú, že
pobočka pošty v obci bude od 1.3.2022 zrušená. Od marca všetky služby, ktoré poskytovala
miestna pošta, bude vykonávať poštová doručovateľka, ktorá podľa jej vyjadrenia nevie si
v praxi predstaviť plnenie toľko služieb.
Hlavne pre starších obyvateľov, ktorým poštová služba priamo v obci uľahčovala život,
navrhuje zaviesť tzv. pomocnú poštovú službu. Prítomným vysvetlila princíp plánovaného
fungovania predmetnej pomocnej služby.
Poslanec Cs. Nagy uviedol, že podľa jeho názoru poštová doručovateľka zabezpečí všetko, čo
budú potrebovať obyvatelia.
Poslanec T. Nagy uviedol, že podľa neho táto služba je pre obec zbytočným bremenom.
Poslankyňa H. Kucserová navrhla, aby plánovaná služba bola poskytnutá zatiaľ na skúšobnú
dobu 1 mesiaca.
Starostka obce navrhla pomocnú službu spustiť skúšobne na jeden mesiac a jej fungovanie bude
závisieť od stupňa využitia obyvateľmi.
Poslanec Tibor Nagy pred referátom starostky o 19.10 hodine zasadnutie opustil.
8. Referát starostky obce
Starostka obce vo svojom referáte informovala prítomných poslancov o uskutočnených
a plánovaných udalostiach, aj úspechov v obci:
-

Obnova šatne a sprchy pre miestnych futbalistov v hodnote cca 1.300 EUR,
Nastavenie a zmena polohy kamier, rozšírenie obecného rozhlasu v hodnote cca 3.500
EUR,
Očakávame začatie výkopových prác ohľadne kanalizácie,
Podaná sťažnosť – reklamácia na Západoslovenskú distribučnú a.s. ohľadne výpadkov
dodávky energií na základe podnetov obyvateľov,
Umiestnenie nových tabúľ pre lepšiu orientáciu v obci,
Možnosť využitia obecného traktoru aj s vlečkou pre obyvateľov,
Premiestnenie vodomeru k obecnému úradu,
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-

-

Plánované odstránenie plotu pri obecnom úrade za účelom vybudovania parkoviska
pred úradom,
Plánovaná výmena vlajkových tyčí, renovácia nápisu Obecného úradu,
Plánovaný výrub stromov pri detskom ihrisku,
Plánované žiadosti o dotácie, práca na nových projektoch,
Zmenená skládka na uloženie komunálneho odpadu,
Nákup nového kancelárskeho nábytku do materskej školy v hodnote cca 1.000 EUR,
Prepracovanie projektu Hasičskej zbrojnice tak, aby zo získanej dotácie (cca 11.200
EUR) bolo možné vyriešiť financovanie obnovy strechy,
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 je 41,81 %, taktiež konkrétne
množstvá jednotlivých selektovaných položiek odpadu ( starostka pripomenula nízke
využitie kontajnerov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad)
Zabezpečenie možnosti odovzdania elektro odpadu a drobného stavebného odpadu na
zbernom dvore,
Možnosť využitia a stiahnutia QR kódu pre lepšiu informovanosť obyvateľov.

Starostka obce vo svojom referáte informovala poslancov o plánovaných podujatiach:
-

12. marca 2022 výročná schôdza miestnej organizácie Csemadok,
26. marca 2022 výročná schôdza miestneho Klubu dôchodcov,
3. apríla 2022 Zákuskový festival,
22. máj 2022 (plánovaná účasť obce v Challenge Triathlon),
Máj 2022 – Banyabál,
6. júna 2022 -Deň detí,
13. augusta 2022 – Deň obce.

8. Diskusia
V programovom bode poslanci uviedli nasledovné skutočnosti:
Poslance Z. Écsi – reproduktory obecného rozhlasu by mali byť lepšie umiestnené, na
niektorých miestach vôbec nepočuť, alebo naopak, príliš hlasno. Oproti jeho domu je breza
nebezpečne naklonená na cestu, treba zabezpečiť výrub z dôvodu ohrozenia miestnymi
požiarmi.
Starostka obce prisľúbila riešenie problému, a taktiež uviedla, že obec plánuje reproduktory
obecného rozhlasu vymeniť aj rozšíriť.
Poslankyňa M. Szalayová – v novej ulici nesvieti uličná lampa.
Starostka uviedla, že obec komunikáciu nevlastní, preto problém musí riešiť investor.

Uznesenie č. 1/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky s rozšírením
o ďalšie body programu:
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-

Schválenie žiadosti o finančnú pomoc

-

Schválenie novej sociálnej služby v obci - pomocnej poštovej služby

Hlasovanie č. 1
Prítomní
:6
Za
:4
Proti
: 2 (T.Nagy a Cs,Nagy)
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

Uznesenie č. 2/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Mgr. Hajnalka Kucseraová a Zoltán Écsi
za zapisovateľku: Leško Éva
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:6
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
: 1 (T.Nagy)
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

Uznesenie č. 3/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trstená na Ostrove na
roky 2015 - 2020, najneskôr do 31.12.2022
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:6
Za
:4
Proti
: 2 (T.Nagy a Cs. Nagy)
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané
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Uznesenie č. 4/1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
žiadosť Š. Nagya o prenájom plochy žumpy a parkovacej plochy na obecných pozemkoch č.
parc. 78/1 a č. 78/3.
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:6
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
: 1 (Cs. Nagy)
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

Uznesenie č. 5/1/2022
Obecné zastupiteľstvo Trstená na Ostrove
schvaľuje
uzavretie Zmluvy o výpožičke pozemku so Športovým klubom Trstená na Ostrove za účelom
získania dotácie z Nadácie BGA na modernizáciu miestneho futbalového ihriska
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:6
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
: 2 (T.Nagy a Cs.Nagy)
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

Uznesenie č. 6/1/2022
Obecné zastupiteľstvo Trstená na Ostrove
schvaľuje
žiadosť o finančnú pomoc a poskytnutie finančnej pomoci v hodnote 1 000 EUR.
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:6
Za
:4
Proti
: 2 (T.Nagy a Cs.Nagy)
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

7

Uznesenie č. 7/1/2022
Obecné zastupiteľstvo Trstená na Ostrove
schvaľuje
novú sociálnu službu v obci – pomocnú poštovú službu so spustením od 1. marca 2022 na
skúšobnú dobu 1 mesiaca
Hlasovanie č. 7
Prítomní
:6
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
: 2 (T.Nagy a Cs.Nagy)
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
referát starostky obce.

11. Záver
Po zodpovedaní všeobecných otázok starostka obce všetkým poďakovala za účasť a zasadnutie
ukončila o 19.42 hodine.

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

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

.............................................................
Zoltán Écsi, poslanec OZ

Zapisovateľka:
............................................................
Leško Éva, zamestnankyňa OcÚ
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