Obec Trstená na Ostrove, 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 3/2020-OZ
Trstená n/O, 11.09.2020

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 10.09.2020 o 17.30 hod. v Kultúrnom dome Trstená na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Neprítomný:
Poslanec OZ:
Starostka obce :

Hajnalka Kucsera Mgr., 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 - ospravedlnený
Mgr. Zuzana Bónová

Zapisovateľka:
Leško Éva
Obyvatelia obce:
viď. prezenčnú listinu
Zamestnankyňa OCU: Anikó Csikmáková
Hlavný kontrolór:

Bc. Vojtech Ravasz

Začiatok rokovania o 17,30 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, pána hlavného kontrolóra, zamestnankyne obce a obyvateľov obce. Skonštatovala,
že podľa prezenčnej listiny poslanci OZ sú prítomní v nadpolovičnej väčšine, preto zasadnutie
vyhlásila za uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý rozšírila o ďalší
bod programu:
Poslanecký referát o hospodárení obce – návrh od poslanca Csaba Nagy.
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Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie – schválenie programu
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Správa nezávislého audítora za rok 2019
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy za rok 2019
Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove za I. polrok 2020
Rozpočtové opatrenie č. 2
Schválenie dohody o mimosúdnom vysporiadaní vo veci: Olivér Pongrácz c/a Obec
Trstená na Ostrove, o zaplatenie v zmysle zápisnice z pojednávania zo dňa 19.06.2020
Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve /vysporiadanie majetkových vzťahov k parc. č.
1052/4-7/
Oznámenie žiadosti o záväzné stanovisko obce k výstavbe 12 rodinných domov
Referát starostky obce o riešení problematiky nakladania s odpadovými vodami
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
Záver

2.

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OcÚ Leško Évu a za
overovateľov poslancov OZ Mgr. Kucsera Hajnalku a Zoltána Écsi.
3.

Správa nezávislého audítora za rok 2019
Starostka obce predložila správu nezávislého audítora, Doc. Ing. Stanislava Igora
Šimoniča, CSc. Audítor zistil a konštatuje, že účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a verný
obraz finančnej situácie Obce Trstená n/O k 31.12.2019 a výsledky jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom
o rozpočtových pravidlách.
4.

Prerokovanie a schválenie Výročnej správy za rok 2019
Starostka obce predložila výročnú správu /viď príloha č. 1/. Hlavný kontrolór oboznámil
prítomných, že „Individuálna výročná správa obce Trstená na Ostrove“ bola vyhotovená v
súlade so zákonom a jej obsah zodpovedá predpísanej predlohe.
5.

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove za I. polrok 2020
Starostka obce oboznámila prítomných s rozpočtovými výsledkami za I. polrok 2020,
ktoré boli poslané poslancom OZ /viď príloha č. 2/.
6.

Rozpočtové opatrenie č. 2
Starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č.2 /viď prílohu č. 3/:

Príjmy bežného rozpočtu – úprava
Granty a
transfery
312 012
312 012

Dotácia na matričnú činnosť
Dotácia na voľby

-96,00
+ 119,00
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312 012
312 012
312 012
SPOLU:

Dotácia na stavebný úrad
Dotácia na COVID 19
Dotácia na stravu MŠ

+ 192,00
+ 280,00
+ 188,00
+ 683,00

Výdavky bežného rozpočtu –úprava
0133
633 006
0160
635 006
0443
637 005
0112
633 006
09111
637 027
SPOLU BP

Matrika – vš. materiál

-96,00

Voľby- údržba

+ 119,00

Stavebný úrad – vybavenie stav. úradu

+ 192,00

COVID 19 – čist. potreby

+ 280,00

MŠ strava

+ 188,00
+ 683,00

Kapitálový rozpočet – úprava príjmov
03.2.0.
Hasičská zbrojnica
321

+11 260,00 €

SPOLU KP:

+11 260,00

Kapitálový rozpočet – úprava výdavkov
03.2.2..
Hasičská zbrojnica
717 002 /41/
SPOLU KV

+11 260,00
+11 260,00

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

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
FO príjmy

Rozpočet 2020
v€

2 536,00€ + 7 704,00 €
5 864,00 € + 7 704,00 €
15 000,00 €
7 704,00 €
23 400,00 € - 7 704,00 €

Zmena
rozpočtu v €
podľa II.
rozpočtového
opatrenia

267 506
150 996
68 600

683
11 260
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Zmena rozpočtu po
navrhovanom 2.
rozpočtovom opatrení v
€

268 189
162 256
68 600

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

+11 943
487 102
247 173

683
11 260

195 996
41 000

0
11 943

484 169
2 933

0

499 045
247 856
207 256
41 000
496 112
2 933

7.

Schválenie dohody o mimosúdnom vysporiadaní vo veci: Oliver Pongrácz c/a
Obec Trstená na Ostrove v zmysle zápisnice z pojednávania zo dňa 19.06.2020
Starostka obce predniesla obsah súdneho sporu vo veci žalobcu Olivér Pongrácz proti
žalovanému Obec Trstená na Ostrove o zaplatenie istiny 9 344,16 € s príslušenstvom. Na
súdnom pojednávaní žalobca uviedol, že ak žalovaný bude ochotný uzavrieť mimosúdnu
dohodu, spornú čiastku zníži na cca 6.300 EUR. Avšak máme za to, že podstatná časť žalovanej
čiastky je premlčaná.
Väčšina prítomných poslancov vyjadrili názor, že navrhujú pokračovať v súdnom konaní.
Ostatní dvaja /Nagy Tibor a Nagy Csaba/ sa zdržali a preto v rokovaní o mimosúdnej dohode
sa nepokračovalo.
8.

Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve /vysporiadanie majetkových vzťahov
k parc. č. 1052/4-7

Starostka obce predniesla zámer predaja majetku obce a to parc. č. 1052/4 o výmere 190 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvorie, parc. č. 1052/5 o výmere 86 m2, druh pozemku
záhrada, parc. č. 1052/6 o výmere 122 m2, druh pozemku záhrada a parc. č. 1052/7 o výmere
385 m2, druh pozemku záhrada, všetko v k.ú. Trstená na Ostrove, vedené na LV č. 335
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov /viď prílohu č. 4/. Zámer odôvodnila tým, že obec
nemá prístup k parcelám, nevie ich efektívne využiť, iným spôsobom s nimi nakladať a taktiež
nevie zabezpečiť zákonom predpísanú starostlivosť o ne. Užívatelia týchto obecných
pozemkov ich užívajú viac ako 40 rokov. Za túto dobu z vlastnej vôle neprejavili záujem
vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom. Obec v zmysle zákona má právo za užívanie
pozemkov vyrubiť užívateľovi nájomné, prípadne predmetné pozemky predať. Taktiež uviedla,
že doterajší užívatelia nereagovali na zámer obce, ktorý bol zverejnený na oficiálnej stránke
obce.
Poslanec Tibor Nagy poznamenal, že táto nečinnosť zo strany užívateľa vyplýva z nepriaznivej
finančnej situácie. Starostka dodala, že snahou obce je nájsť uspokojivé riešenie pre obe strany
a to umožnením splátkového kalendára pre užívateľa.
Nakoľko 3/5-vá väčšina poslancov zámer neschválila, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve nebola
prerokovaná.
9.

Oznámenie žiadosti o záväzné stanovisko obce k výstavbe 12 rodinných domov
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou prevzatou dňa 04.09.2020 /viď
prílohu č. 5/d. Nakoľko žiadateľ bol osobne prítomný na zasadnutí OZ, sám predniesol výnosy
investičného zámeru pre obec. Následne odpovedal na otázky prítomných čo sa týka charakteru
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rodinných domov a ich cenovej dostupnosti. Poslanci s predneseným návrhom súhlasili
a zároveň navrhli stanoviť záväzky zo strany obce /zabezpečenie IS, vybudovanie chodníka
atď/.
10.

Referát starostky obce o riešení problematiky nakladania s odpadovými vodami
Starostka obce oznámila prítomných s obsahom a priebehom rokovania na Ministerstve
životného prostredia SR ohľadne problematiky nakladania s odpadovými vodami v záujme
ochrany povrchových vôd a podzemných vôd, životného prostredia a zlepšovania kvality života
občanov, ktoré bolo dňa 09.09.2020.
Na rokovaní sa zúčastnilo 9 starostov z okolitých obcí, ktorí vyjadrili podobné problémy, ako
je to v našej obci s odvozom splaškových vôd zo žúmp a septikov. Na rokovaní štátny tajomník
Ministerstva ŽP referoval hrozby a následky v prípade porušenia zákonov. Následne starostka
obce vyjadrila nespokojnosť, že rokovania ohľadne tejto problematiky prebiehajú podobne a ku
konštruktívnemu riešeniu zatiaľ nedošlo. Najviac sú dotknutí obyvatelia ako jednotlivci, ktorí
by potrebovali dotáciu na preklenutie tohto problémového obdobia. Štátny tajomník uviedol,
že štát jedincov nemôže podporovať. Obyvatelia ako jednotlivci vyjadrili svoju nespokojnosť
s vysokou sumou vyprázdňovania žúmp. Problémom je, že čistiace stanice na okolí sú málo
kapacitné, nemôžu prijímať splaškové vody z okolitých obcí a preto boli navrhnuté ako
riešenie čistiace stanice v Senci, v Galante a v Bratislave-Vrakuňa. Firma, s ktorou obec
podpísala zmluvu je viazaná na čistiacu stanicu v Bratislave. Cestovné náklady hodne zvyšujú
cenu pre domácnosti (vytiahnutie žumpy stojí 12 EUR a vypúšťanie 18 EUR, zvyšná suma sú
cestovné náklady rozrátané pre domácnosti). Na základe tohto výpočtu výsledná suma pre
domácnosti predstavuje 80 EUR /10 EUR pre m3/.
Doplnenie programu:
Poslanecký referát o hospodárení obce – návrh od poslanca Csaba Nagy
Poslanec Csaba Nagy na základe účtovných dokladov vyžiadaných listom zo dňa 25.06.2020
vyzvala starostku obce na vysvetlenie účtovných dokladov týkajúcich sa hospodárenia obce.
Starostka po krátkom vysvetlení uviedla, že nebola oboznámená konkrétne, ktorých dokladov
sa týkajú otázky poslanca, zodpovedá ich na nasledujúcom zasadnutí OZ po preštudovaní
predmetných dokladov.
11. Rôzne
Starostka obce oboznámila prítomných so skutočnosťou, že v materskej škôlke je stále
viac detí, momentálne ich počet je 17. Taktiež dodala, že pedagogickým zamestnancom v MŠ
v mesiaci apríl a máj patrila náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku (resp.
funkčného platu), najmenej však v sume minimálnej mzdy. Na úhradu časti mzdových nákladov
sme požiadali o dotáciu.
Obec požiadala o účelovú dotáciu na úhradu výdavkov spojených s vykonanými
opatreniami a záchrannými prácami spojenými s pandémiou Covid-19.
Ďalej starostka obce oboznámila prítomných o vykonaných aktivitách (vymaľovanie
kostola z dobrovoľných darov veriacich, plánovanie slávnosti k 130. výročiu DHZ v obci na
26.09.2020).
Taktiež vyzvala poslancov, aby hlasovali o vymenovaní čestného občana obce, pričom
meno kandidáta zatiaľ nie je zverejnené.
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12.

Diskusia

Po referáte starostky obce sa spustila voľná diskusia o téme kanalizácia, pričom prítomní
obyvatelia vytýkali starostke nečinnosť v tomto smere a taktiež, že stavba kanalizácie sa
oddeľuje. Starostka vysvetlila prítomným, že obec samostatne nie je schopná zvládnuť takýto
rozsiahly projekt, nakoľko len samotná spoluúčasť predstavuje cca 200.000 EUR. Projekt je
schválený, pričom prvoradé bude rozšírenie čistiacej stanice v Gabčíkove. Termín ukončenia
celej stavby je koniec roka 2022. Projekt je momentálne v štádiu ukončenia verejného
obstarávania. Úspešná firma bude stavbu zabezpečovať. Po dokončení stavby kanalizácie budú
musieť domácnosti povinne sa napájať, z hľadiska zákona o životnom prostredí nie je možné
existovať ďalej so žumpami. Starostka obce taktiež uviedla, že plne súhlasí s nespokojnosťou
obyvateľov čo sa týka ceny odvozu splaškových vôd, avšak momentálne nie je možné inú formu
dotácie zabezpečiť pre jednotlivcov – obyvateľov.
Obyvateľka obce taktiež vytýkala, že ani otázka odvozu splaškových vôd zo žumpy pri MŠ nie
vyriešená. Hlavný kontrolór na otázku odpovedal, že hoci MŠ bola prestavaná zo štátnej
dotácie, na tento úkon financie neboli určené. Dotáciu je možné použiť len na účel uvedený
v zmluve o dotácii.. Všetky nepredvídané výdavky je treba hradiť z vlastných nákladov obce.
Obyvateľka Nagyová Eva vyčítala starostke, že dostala upozornenie na úhradu nezaplateného
poplatku za hrobové miesto. Následne však zistila, že poplatok už bol uhradený. Starostka sa
za administratívnu chybu ospravedlnila. Obyvateľka Eva Nagyová taktiež vytýkala, že bola
vyzvaná na preparkovanie áut, ktoré parkujú pred jej domom. Starostka uviedla, že je to
všeobecný problém v obci, avšak za daných okolností boli na nebezpečnom mieste kvôli
presúvaniu iných motorových vozidiel ako aj kvôli bezpečnosti vychádzania z ulice a hustej
premávky.
Obyvateľka Priska Mészárosová sa sťažovala na nevhodné parkovanie áut v obci, nakoľko
jeho manžel nevie traktorom a kombajnom prejsť cez ulicu, nakoľko okolité zaparkované autá
obsadzujú časť cesty. Taktiež žiada odstrániť tuje pred chatou č. 2019, nakoľko pri cúvaní z ich
dvora im bráni vo výhľade a je tak nebezpečná zákruta.
Poslanec Tibor Nagy počas diskusie viackrát neslušným a nemiestnym spôsobom komunikoval
so starostkou, so zamestnankyňou obecného úradu, ako aj zástupkyňou starostky, ktorej
adresoval otázku, či si je vedomá svojich povinností vyplývajúcich z funkcie.
Pripomienky a otázky poslancom boli pri jednotlivých bodoch vysvetlené, odpovedané.
13.

Uznesenia

K bodu č. 1

Uznesenie č. 24/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky s rozšírením
o ďalší bod programu:
Poslanecký referát o hospodárení obce – návrh od poslanca Csaba Nagy
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Hlasovanie č. 1
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:6
:4
: 1 /Cs. Nagy/
: 1 /T. Nagy/
:0

Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

K bodu č.2

Uznesenie č. 25/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
Za overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. Kucsera Hajnalka, Écsi Zoltán
Za zapisovateľku: Leško Éva
Hlasovanie č. 2
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:6
:4
: 2 /Cs. Nagy, T. Nagy/
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 3

Uznesenie č. 26/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na ved omie
Správu nezávislého audítora za rok 2019
Hlasovanie č. 3
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:6
:5
: 1 /T. Nagy/
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

Podpísané
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K bodu č.4
Uznesenie č. 27/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na ved omie
Výročnú správu obce za rok 2019
Hlasovanie č. 4
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:6
:4
: 2 /T. Nagy , Cs. Nagy/
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

K bodu č. 5
Uznesenie č. 28/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove za I. polrok 2020
Hlasovanie č. 5
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:6
:4
: 2 /T. Nagy, Cs. Nagy/
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 6
Uznesenie č. 29/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2
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Hlasovanie č. 6
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:6
:5
: 1 / T. Nagy/
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

K bodu č. 7
Uznesenie č. 30/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Dohodu o mimosúdnom vysporiadaní
vo veci Oliver Pongrácz c/a Obec Trstená na Ostrove o zaplatenie 9.344,16 EUR s prísl.
v zmysle zápisnice z pojednávania zo dňa 19.06.2020
Hlasovanie č. 7
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:6
:0
: 4 /Mgr. H.Kucsera, M. Szalayová, Z. Écsi, I .Mészárosová/
: 2 /T. Nagy, Cs. Nagy/
:0

Uznesenie nebolo schválené.

Podpísané

K bodu č. 8
Uznesenie č. 31/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
3/5-ovou väčšinou všetkých poslancov
Zámer predaja majetku obce a to parc. č. 1052/4 o výmere 190 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvorie, parc. č. 1052/5 o výmere 86 m2, druh pozemku záhrada, parc. č. 1052/6
o výmere 122 m2, druh pozemku záhrada a parc. č. 1052/7 o výmere 385 m2, druh pozemku
záhrada, všetko v k.ú. Trstená na Ostrove, vedené na LV č. 335 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
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predpisov. Obec nemá prístup k parcelám, nevie ich efektívne využiť, iným spôsobom s nimi
nakladať a taktiež nevie zabezpečiť zákonom predpísanú starostlivosť o ne.
Hlasovanie č. 8
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:6
: 3 /Mgr. H.Kucsera, M. Szalayová, Z. Écsi/
: 3 / T. Nagy, Cs. Nagy, H. Mészárosová/
:0
:0

Uznesenie nebolo schválené.

podpísané

K bodu č. 9
Uznesenie č. 32/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
žiadosť o záväzné stanovisko obce k výstavbe 12 rodinných domov zo dňa 4.9.2020
Hlasovanie č. 9
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:6
:6
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 11
Uznesenie č. 33/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
vymenovanie čestného občana obce Trstená na Ostrove
Hlasovanie č. 11
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:6
:5
:0
: 1 / T. Nagy/
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané
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14. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 10.09.2020 bolo ukončené o 20.00 hod.,
nakoľko poslanci kvôli nemiestnemu správaniu poslanca Tibora Nagya opustili zasadnutie.
Starostka rokovanie OZ zrušila.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Mgr. Hajnalka Kucsera, poslankyňa OZ

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

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