Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 8/2019-OZ
Trstená n/O, 13.12.2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove,
konaného dňa 12.12.2019 o 17.30 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :
Zoltán Écsi, poslanec OZ
Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,
Ladislav Gódány, poslanec OZ

Starostka obce :
Hlavný kontrolór:
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Mgr. Zuzana Bónová
Bc. Vojtech Ravasz- neprítomný /ospravedlnený/
Anikó Csikmáková
viď. prez. listinu

Neprítomní:

Csaba Nagy, poslanec OZ
Tibor Nagy, poslanec OZ

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, 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 s programom rokovania, ktorý rozšírila o ďalší bod
programu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Program:
1/
Otvorenie – schválenie programu
2/
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/
Schválenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2022
4/
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019
a viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2022
5/
Žiadosť Virág Török odkúpenie obecného majetku parc. č. 1051/4,2
6/
Rôzne
7/
Diskusia
8/
Uznesenia
9/
Záver
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2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ: Zoltán Écsi a Mgr. Hajnalka Kucsera.
3/Schválenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2022
4/Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019
a viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2022
Starostka predložila odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok
2019 a viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021, nakoľko hl. kontrolór obce nebol
prítomný. Hlavný kontrolór uviedol v odb. stanovisku , že je spracovaný v súlade so zákonom
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy / viď prílohu č. 1/.
Hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Trstená na Ostrove schváliť návrh
rozpočtu na rozpočtový rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky2021-2022 zobrať na
vedomie.
Rozpočet bol zverejnený na 15 dní na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce.
Pripomienky k návrhu rozpočtu neboli podané. / príloha č. 2/
5/ Žiadosť Virág Török o odkúpenie obecného majetku parc.č. 1051/4,2
Starostka obce predkladala žiadosť pani Török Virág, podklady boli doručené poslancom OZ
mailom na zasadnutie OZ konaného dňa 25.11.2019.
Pani V. Török podala žiadosť o odkúpenie pozemku v k. ú. Trstená na Ostrove, parc.č.
1051/2
o výmere 1229 m2 a parc.č. 1051/4 o výmere 282 m2 , záhrady , v k. ú. Trstená na Ostrove.
Poslanci OZ súhlasili s predajom, nakoľko obec nemá prístup k uvedeným parcelám, t.j. nevie
ich efektívne využiť, iným spôsobom s nimi nakladať a taktiež nevie zabezpečiť zákonom
predpísanú starostlivosť o ne.
Poslanci schválili zámer predať majetok z dôvodu osobitného zreteľa a schválili kúpnu
zmluvu medzi Obcou Trstená na Ostrove a Virág Török./ príloha č. 3/
K doplneným bodom programu:
Návrh plánu kontroly hl. kontrolóra na I. polrok 2020 – pani starostka predložila
prítomným návrh plánu kontroly hlavného kontrolóra na I. polrok 2020/viď príloha č. 4/
6/Rôzne
Starostka informovala, že prebiehajú podania žiadostí na dotácie na rok 2020:
-projekt na „Stretnutie pútnikov „ bol schválený 1 500,00 € - SPP/ v roku 2020 bude 100.
výročie kaplnky/
-projekt na obnovu dediny – vysadiť kríky , a prívesný vozík ku kosačkovému traktoru
- KULTMINOR – letný tábor
- KULTMINOR - spev nepozná hranice / Nádasladány/
- DUNAJFOND – člnkovanie – priblížme sa k Dunajom
- SPP – oldies party
- BGA – maľovanie v MŠ
- projekt „Zníženie energetickej náročnosti centra voľného času v obci Trstená na Ostrove”
(budova bývalej poradne )
Pani starostka informovala poslancov ako prebieha rekonštrukcia MŠ , prebiehajú VO na
projekt KANALIZÁCIE.
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7/Diskusia
8/Uznesenia
K bodu č.1
Uznesenie č. 59/8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č.2
Uznesenie č. 60/8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Zoltán Écsi, Mgr. Hajnalka Kucsera
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
Hlasovanie č.2
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č.3,4
Uznesenie č. 61/8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) berie na vedomie
- stanovisko HK k rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu
obce Trstená na Ostrove na roky 2021-2022
- viacročný rozpočet obce Trstená na Ostrove bez programovej štruktúry na roky 2021-2022
Hlasovanie č.3
Prítomní

:5
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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 2020,
- 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.4
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 5
Uznesenie č. 62/8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov
- Zámer predaja parc. č. 1051/2 o výmere 1229 a parc.č. 1051/4 o výmere 282 m² druh
pozemkov záhrada, všetko v k.ú. Trstená na Ostrove za 7,50 EUR za m² (slovom: sedem eur
a 50 centov) z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s odôvodnením, že možnosti obce na hospodárne
a efektívne využitie predmetných pozemkovsú
značne obmedzené. Uvedené pozemky
hodnotí ako pre obec prebytočné, nakoľko nie je ich možné využiť na rozvojovú
a ekonomickú činnosť obce.
- Cenuparc. č. 1051/2 o výmere 1229 a parc.č. 1051/4 o výmere 282 m² druh pozemkov
záhrada, všetko v k.ú. Trstená na Ostrove za 7,50 EUR za m² (slovom: sedem eur a 50
centov)
Hlasovanie č.5
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané
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Uznesenie č. 63/8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
3/5-ovou väčšinou všetkých poslancov
kúpnu zmluvu na predaj obecného majetku parc. č. 1051/2 o výmere 1229 a parc.č. 1051/4 o
výmere 282 m² druh pozemkov záhrada, všetko v k.ú. Trstená na Ostrove, vedené na LV č.
335 pre Virág Török
Hlasovanie č.6
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K doplneným bodom programu:
Uznesenie č. 64/8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Hlasovanie č.7
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

7/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2019 bolo ukončené o 19,00 hod.

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

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

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

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