OBEC TRSTENÁ NA OSTROVE
930 04 Trstená na Ostrove č.20
tel.031/5547122, e-mail: obec@trstenanaosrove.sk, IČO 00305782
Číslo : 4/2021-OZ
v Trstenej na Ostrove, dňa 30.11.2021

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 30.11.2021 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

Starostka obce :

Mgr. Zuzana Bónová

Zapisovateľka:

Leško Éva, zamestnankyňa OcÚ

Hlavný kontrolór:

Mgr. Vojtech Ravasz

Začiatok rokovania o 17,00 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, hlavného kontrolóra obce a zamestnankyňu obecného úradu zapisovateľku. 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 ďalší bod programu na návrh hlavného
kontrolóra obce:
l.
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Schválenie vstupu do občianskeho združenia obcí za účelom vytvorenia rozvojového
územia a integrovanej územnej stratégie na Žitnom ostrove
Programový bod bude prerokovaný ako bod č. 8

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Žiadosť o záväzné stanovisko k plánovanému investičnému zámeru „TWIN PARK”
4. Žiadosť o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby (Optická sieť v obci)
5. Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie „ZMENA DOKONČENEJ STAVBY
POŽIARNEJ ZBROJNICE – PRÍSTAVBA A PRESTAVBA”
z roku 2014 v sume 3.950 EUR
6. Rozpočtové opatrenie č. 4
7. Schválenie rozpočtu obce na roky 2022-2024
8. Referát starostky obce
9. Diskusia
10. Záver
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OcÚ Évu Leško a za
overovateľov poslancov OZ: Helenu Mészárosovú a Csabu Nagy.
3. Žiadosť o záväzné stanovisko k plánovanému investičnému zámeru „TWIN PARK”
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so žiadosťou o záväzné stanovisko k
plánovanému investičnému zámeru „TWIN PARK”/viď prílohu č. 1/. V investičnom zámere
sa jedná o 10 ks dvojdomov.
Poslanec Cs. Nagy sa opýtal, kto bude zodpovedný za udržiavanie cestnej komunikácie pri
obytnom parku. Taktiež, či hlásenia cez obecný rozhlas budú dostupné aj pre budúcich
obyvateľov obytného parku.
Starostka obce uviedla, že udržiavanie cestnej komunikácie bude vykonávať obec a všetky
dôležité informácie sú uvedené na web stránke obce.
4. Žiadosť o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby (Optická sieť v obci)
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so žiadosťou o záväzné stanovisko
k projektovej dokumentácii stavby optickej siete v obci /viď prílohu č. 2/. Oznámila výhody
novej optickej siete v obci. Uviedla, že obyvatelia častokrát platia za služby, ktoré dodávateľ
nie je schopný poskytnúť. Internet v obci je pomalý, obzvlášť je to problém v tomto období,
keď mnohí pracujú online. V prípade dištančného vzdelania je problém ešte väčší. Internet je
pomalý a riešením bude internet vedený cez optický kábel.
Poslankyňa H. Kučeraová sa pýtala na záujem obyvateľov o zavedenie vysokokvalitného
internetu do domácností a časovo ako dlho budú trvať práce súvisiace s kladením optického
kábla do zeme.
Starostka obce uviedla, že záujem zo strany obyvateľov na základe prieskumu stavebníka je
prekvapivo vysoký. Stavebné práce môžu potrvať maximálne 4 mesiace a sú plánované na jar
2022.
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5. Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie „ZMENA DOKONČENEJ STAVBY
POŽIARNEJ ZBROJNICE – PRÍSTAVBA A PRESTAVBA” z roku 2014 v sume
3.950 EUR
Starostka obce oboznámila prítomných s predmetnou projektovou dokumentáciou /viď
prílohu č. 3/. Uviedla, že ide o nepoužiteľnú projektovú dokumentáciu, ktorá bola obstaraná v
rokoch 2014 a je vedená v účtovníctve Obce Trstená na Ostrove na účtoch 042 – Obstaranie
dlhodobého hmotného majetku. Nepoužiteľnosť projektovej dokumentácie vychádza z
neúspešnej žiadosti o pridelenie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a zo zmeny
investičného zámeru obce. Na základe tejto projektovej dokumentácie nie je možné plánovaný
investičný projekt realizovať a nie je možné ho ani inak využiť.
Projektová dokumentácia bola neprehľadná, v prvom rade bolo potrebné zabezpečiť parkovanie
pre požiarne autá, pričom na uvedenom pozemku realizácia ani nebola možná.
Ide o majetok, ktorý v zmysle platných postupov účtovania nespĺňa podmienky pre zaradenie
do dlhodobého hmotného majetku a je potrebné ho po schválení obecným zastupiteľstvom
vyradiť a odpísať ako zmarené investície. Projektová dokumentácia ako zmarená investícia
bude naďalej vedená v operatívnej evidencii v účtovníctve Obce Trstená na Ostrove. V prípade
možného využitia bude projektová dokumentácia použitá v rámci plánovaných investičných
akcií v budúcnosti.
Na základe uvedeného žiadala schváliť návrh na odpísanie a vyradenie z evidencie majetku
zmarené investície v hodnote 3950 EUR.
Poslanec Cs. Nagy položil otázku, prečo práve teraz vyraďujeme predmetnú dokumentáciu.
Starostka obce na vysvetlenie udáva, že na obecnom úrade prebieha fyzická inventarizácia
a taktiež v účtovnej evidencii.
6. Rozpočtové opatrenie č. 4
Starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č.4 /viď č. 4/:
Príjmy bežného rozpočtu – úprava
Granty a
transfery
312 012
312 012
312 012
312 012
133 015
SPOLU:

Dotácia na COVID 19
Dotácia MŠ COVID 19
Dotácia MŠ ( 5 ročné deti)
Dotácia úrad práce ...
Daň za rozvoj

+ 2 800,00
+ 165,00
+ 1 000,00
+ 2 000,00
+ 17 000,00
+ 22 965,00

Výdavky bežného rozpočtu –úprava

0740
633 006
637 014
09111
633 006
611

COVID 19 –
rúška
strava

+ 2 000,00
+ 800,00

Čist. potreby
Mzdy / 5 ročné deti/

+ 165,00
+ 700,00
3

625 002
1050
611
623
625
SPOLU BP

0320
633 010 111
0320
633 004 111
0820
635 004 41
0820
635 006 41

Odvody/ 5 ročné deti/
Aktivačná činnosť – úrad práce
Mzda
ZP
SP

+ 300,00
+ 1 490,00
+ 149,00
+ 361,00
+ 5 965,00

Výdavky bežného rozpočtu –POSUN
DHZ prac. odevy

-2 018,00

DHZ prevádzkové stroje , prístroje ....

+2 018,00

Rutinná a štand. údržba strojov

+ 200,00

Rutinná a štand. údržba budov

- 200,00

Kapitálový rozpočet – úprava príjmov
09111.
MŠ – zníž. energ. náročnost - SIEA
321

+25 000,00 €

SPOLU KP:

+25 000,00

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2021
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

Rozpočet
2020
v€

Zmena
rozpočtu v
€
podľa I.
rozpočtov
ého
opatrenia

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
FO príjmy
Rozpočtované
príjmy spolu

251 885
0
20 260
272 145

22 965,00 €
5 965,00 €
25 000,00 €

Zmena
rozpočtu
v€
podľa II.
rozpočto
vého
opatrenia

Zmena
rozpočtu
v€
podľa
III.
rozpočto
vého
opatrenia

Zmena
rozpočtu v
€
podľa IV.
rozpočtov
ého
opatrenia

4 060
0

Zmena
rozpočtu
po
navrhovan
om 3.
rozpočtov
om
opatrení v
€
276 985
0

22 965
25 000

Zmena
rozpočtu
po
navrhovan
om 4.
rozpočtov
om
opatrení v
€
299 950
25 000

8 225
0

12 815

0
0
8 225

1 600

0

21 860

0

21 860

14 415

4 060

298 845

22 965

346 810
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Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
FO výdavky
Rozpočtové
výdavky spolu
Hospodárenie

252 222

8 225

12 815

4 060

277 322

5 965

283 287

1 600

0
0

13 425
8 000

0
0

13 425
8 000

14 415

4 060

298 747

5 965

304 712

0

0

0

42 098

0
11 825
8 000

0

272 047

8 225

98

0

98

Starostka obce podrobne vysvetlila jednotlivé položky uvedené v rozpočte. Uviedla, že príjmy
z daní za rozvoj zaplatí investor p. Adam Mészáros. Podobnými príjmami môže obec počítať
aj v nasledujúcich rokoch, nakoľko sú rozbehnuté stavebné investície. Podľa zákona tieto
príjmy môže obec investovať len do rozvoja obce. Taktiež uviedla, že obec obdržala poslednú
správu o finančnej kontrole projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Trstenej na
Ostrove“, a zároveň je schválená posledná žiadosť o platbu. Posledná platba je znížená o cca
430 EUR, čo predstavuje minimálne merané rozdiely v nainštalovaných materiáloch. Uvedená
sumu obec už reklamovala u dodávateľa.
Poslanec Cs. Nagy smeroval otázku na starostku obce, či z týchto príjmov bude splatená
návratná finančná pôžička, ktorá bola schválená uznesením 23/2/2020 na účely vyplatenia
záverečnej faktúry z dotácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Trstená na
Ostrove“.
Starostka obce na otázku poslanca uviedla, že pôžička vo výške 15.000 EUR bude
vrátená z týchto príjmov obce a splatená hneď po obdržaní finančných prostriedkov na účet.
7. Schválenie rozpočtu obce na roky 2022-2024
Starostka obce predložila návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024 /viď prílohu č. 5/ a požiadala
hlavného kontrolóra obce na predloženie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok
2022 s výhľadom na roky 2022-2024 /viď prílohu č. 6/. Hlavný kontrolór v odb. stanovisku uviedol,
že rozpočet obce 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 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.
Hlavný kontrolór odporúčal obecnému zastupiteľstvu obce Trstená na Ostrove schváliť návrh
rozpočtu na rozpočtový rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022-2024 zobrať na
vedomie.
Rozpočet bol zverejnený dňa 16.11.2021 na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce.

Starostka obce k návrhu rozpočtu uviedla, že príjmy obce by mohli navýšiť úspešné dotácie
v roku 2022. Taktiež uviedla, že opravu budovy pošty, ktorá je v alarmujúcom stave, plánuje
uskutočniť z príjmov z daní za rozvoj. Z týchto príjmov plánuje uskutočniť stavbu strechy
pošty, financovať projektovú dokumentáciu za chodníky v obci a kúpu traktorovej kosačky.
Taktiež je potrebné vyriešiť kúrenie v budove pošty, ktoré je elektrické, avšak v miestnostiach
je teplota nedostatočná ale účty za elektrinu sú veľmi vysoké. V tejto veci oslovila miestnych
odborníkov, ktorí rozpočet na strechu odhadujú na cca 10.000 EUR. Je potrebné obnoviť
chodníky v obci, ktoré sú taktiež v zlom stave, avšak obnova bude realizovaná po ukončení
stavebných prác v súvislosti s kanalizáciou. Obec potrebuje zakúpiť novú kosačku – traktor,
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nakoľko strihanie verejných plôch kapacitne nestíha. Návrh rozpočtu taktiež obsahuje povinné
údaje, ako napr. odstupné pre starostku v prípade neúspechu vo voľbách, príspevky pre miestne
organizácie, režijné náklady atď.
Poslanec Cs. Nagy pripomienkoval položky v rozpočte, konkrétne sumu určenú na údržbu ciest,
na údržbu a rekonštrukciu budovy pošty, kostola a taktiež miezd a odstupného pre starostku
obce. Taktiež pripomenul sťažnosti obyvateľov, že cesta vedúca na cintorín je v zlom stave a
v tme nebezpečná.
Starostka obce na vysvetlenie udáva, že výška mzdy uvedená v návrhu rozpočtu je stanovená
podľa zákonom určenej tarifnej triedy. Cintorín by mali obyvatelia navštevovať cez deň.
Údržbu ciest smerom na cintorín obec plánuje uskutočniť zo sponzorských darov. V kostole
bol vymaľovaný interiér aj exteriér z darov veriacich. Chodníky obnovené zatiaľ nebudú,
nakoľko v budúcom roku by mali začať stavebné práce spojené s kanalizáciou. Obnova budovy
pošty musí byť kompletná, na tento účel v roku 2022 požiadame o dotáciou MŽP SR. Strechu
je nutné urobiť v každom prípade.
8. Schválenie vstupu do občianskeho združenia obcí za účelom vytvorenia rozvojového
územia a integrovanej územnej stratégie na Žitnom ostrove
Poslanec Tibor Nagy o 18.34 opustil zasadnutie a do jeho konca sa nevrátil. Hlasovanie
o 8. bode rokovania prebehlo bez jeho prítomnosti.
Hlavný kontrolór obce oboznámil prítomných s programovým bodom rokovania /viď
prílohu č. 7/ a predniesol výhody vstupu obce do občianskeho združenia za účelom realizácie
spoločných projektov, ktoré obec nie je schopná realizovať sám z hľadiska financovania.
Finančné záväzky z titulu členstva obci nevyplývajú. Ako príklad uviedol budúcu cyklotrasu
pri Dunaji, pri realizácii ktorého budú musieť spolupracovať viaceré obce pri Dunaji. Taktiež
uviedol, že za účelom uskutočnenia rozvojových plánov väčšieho rozmeru sa dostávajú do
popredia práve takéto občianske združenia. Na záver žiadal poslancov o schválenie vstupu obce
do občianskeho združenia.
9. Referát starostky obce
Starostka obce vo svojom referáte informovala prítomných poslancov o problémoch
ohľadne umiestnenia komunálneho odpadu obce. V tejto otázke bude spoločné rokovanie obcí,
nakoľko firma PURA W zvýšil ceny za umiestnenie odpadu (z 30 EUR na 50 EUR). Skládku
pri Veľkých Dvorníkoch tiež zatvárajú. Obec má od roku 2018 uzatvorenú zmluvu aj so
skládkou v Čukárskej Pake a preto v budúcnosti môžeme tieto služby využívať a
pravdepodobne bude jedinou skládkou v okrese Dunajská Streda. Zeleného odpadu v obci je
tiež veľa. V súvislosti s nakupovaním cez internet je zvýšené množstvo papierového odpadu.
Obec zabezpečila uloženie takmer všetkého druhu odpadu na zbernom dvore. Vyjadrila
nespokojnosť, že kontajnery pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sú prázdne,
obyvatelia nerešpektujú nutnosť selektovania odpadu.
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s problémami v súvislosti s odvážaním
splaškových vôd z domácností. Pán Ugrócky, s ktorým má obec zmluvu, neposkytuje
obyvateľom potvrdenia z čistiacej stanice o likvidácii splaškových vôd z domácností.
Potvrdenia, ktoré vydáva on sám, dokladujú iba odvoz splaškových vôd z domácností, avšak
nie likvidáciu. Pre prípadnú kontrolu zo strán orgánov životného prostredia tieto potvrdenia nie
sú dostačujúce. Starostka obce uviedla, že situáciu sa pokúšala viackrát riešiť, avšak neúspešne.
Jediným riešením a vykúpením z tejto nepriaznivej situácie by bola realizácia kanalizácie.
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Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s organizovaním miestneho očkovania
v obci 3. vakcínou proti koronavírusu. Ďalej oznámila, že zmluva uzavretá s SPP-distribúcia,
a.s. ohľadne vecného bremena bude podpísaná dňa 1.12.2021 a po jej účinnosti sprevádzkujú
plynovod. Materská škola je momentálne zatvorená, nakoľko deti sú choré. Obec bude
zabezpečovať obedy zadarmo pre školopovinné deti zo štátnych dotácií.
Zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry bola v septembri vykonaná kontrola na
mieste (projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Trstenej na Ostrove“) a projekt je
ukončený.
Obec plánuje rozdávať vianočné darčeky pre obyvateľov a pre deti do 15 rokov mikulášske
balíčky.
Starostka obce oznámila, že do konca tohto roka disponuje s 16 dní dovolenkami a túto spolu
so zákonom určenou dovolenkou za rok 2022 plánuje vyčerpať do konca októbra 2022.

10. Diskusia
Poslanec Cs. Nagy sa opýtal, či v projekte kanalizácie sú zahrnuté aj tie domy a obytné
parky, ktoré boli postavené dodatočne. Taktiež smeroval otázku na starostku obce, prečo obec
doteraz nedisponuje územným plánom.
Starostka obce otázky poslanca ohľadne kanalizácie zodpovedala.
Starostka obce oznámila, že obec budúci rok, t.j. 2022 začína vypracovávať územný plán, je to
však zdĺhavý proces, môže trvať aj dva roky. Vyhotovenie územného plánu má snahu riešiť
z dotácií /viď prílohu č. 8/, nakoľko jeho zabezpečenie je finančne náročné (cca 10-12.000
EUR). Začatím riešenia územného plánu môže obec určiť stavebný stop pre developerov.
Poslankyňa Helena Mészárosová pripomenula sťažnosti zo strán obyvateľov na verejné
osvetlenie. Lampy v niektorých uliciach nesvietia.
Starostka obce udáva, že hlásené výpadky vo verejnom osvetlení boli nahlásené, avšak opravy
boli riešené s časovým odstupom.
V rámci diskusie otázky zo strany obyvateľov neboli, nakoľko verejnosť sa nezúčastnila
zasadnutia.

Uznesenia

Uznesenie č. 30/4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky s rozšírením
o ďalší bod programu:
Schválenie vstupu do občianskeho združenia obcí za účelom vytvorenia rozvojového územia a
integrovanej územnej stratégie na Žitnom ostrove
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Hlasovanie č. 1
Prítomní
:6
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
: 1 /T. Nagy/
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané
Uznesenie č. 31/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov: Helena Mészárosová a Csaba Nagy
za zapisovateľku: Leško Éva
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:6
Za
:5
Proti
: 1/T. Nagy/
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané
Uznesenie č. 32/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
žiadosť F. Rácza o záväzné stanovisko obce k plánovanému investičnému zámeru:
„TWIN PARK“
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:6
Za
:4
Proti
: 1 /T. Nagy/
zdržal sa
: 1 /Cs. Nagy/
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

Uznesenie č. 33/4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
žiadosť stavebníka: Slovak Telecom a.s., zastúpeného spoločnosťou: NEVITEL, a.s. Dunajská
Streda o záväzné stanovisko obce k projektovej dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie
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Hlasovanie č. 4
Prítomní
:6
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané
Uznesenie č. 34/4/2021

Obecné zastupiteľstvo Trstená na Ostrove
schvaľuje
odpísanie zmarenej investície – projektovej dokumentácie s názvom “ZMENA
DOKONČENEJ STAVBY POŽIARNEJ ZBROJNICE – PRÍSTAVBA A PRESTAVBA
z účtovnej evidencie v celkovej hodnote 3.950 EUR
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:6
Za
:4
Proti
: 1 /Cs. Nagy/
zdržal sa
: 1 /T. Nagy/
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

Uznesenie č. 35/4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:6
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
: 2 /Cs. Nagy, T. Nagy/
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

Uznesenie č. 36/4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) berie na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2022
a k viacročnému rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2022-2024
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- viacročný rozpočet obce Trstená na Ostrove bez programovej štruktúry na roky 2022-2024
Hlasovanie č. 7
Prítomní
:6
Za
:5
Proti
: 1 /T. Nagy/
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

b) schvaľuje
- rozpočet obce Trstená na Ostrove bez programovej štruktúry na rok 2022,
- 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. 8
Prítomní
:6
Za
:4
Proti
: 2 /T. Nagy, Cs. Nagy/
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

Uznesenie č. 37/4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
Schvaľuje
vstup obce Trstená na Ostrove do občianskeho združenia obcí za účelom vytvorenia
rozvojového územia a integrovanej územnej stratégie na Žitnom ostrove v súlade s ust. § 11
ods. 4 písm. m) Zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Hlasovanie č. 9
Prítomní
:5
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
: 1 /Cs. Nagy/
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

1
0

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 18.55 hodine.

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

Overovatelia:

............................................................
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ

.............................................................
Csaba Nagy, poslanec OZ

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