Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 4/2019-OZ
Trstená n/O, 14.06.2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 12.06.2019 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Ladislav Gódány, poslanec OZ
Zoltán Écsi, poslanec OZ (prišiel 18,05 hod.)
Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ
Csaba Nagy, poslanec OZ
Tibor Nagy, poslanec OZ (prišiel 18,10 hod.)
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,
Mgr. Zuzana Bónová
Júlia Pavolková
viď. prez. listinu

Neprítomní:
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, pána hlavného kontrolóra, zamestnankyňu obce
a obyvateľov 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 ďalšie
body programu:
- Dotácia z Interreg – cezhraničná spolupráca
- Cena starostky a cena „čestný občan“
Pani starostka informovala poslancov, že odteraz budú dostávať pozvánky aj informácie
ohľadom práce samosprávy mailom.
Program:
1/
2/
3/

Otvorenie – schválenie programu
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Edita Kovácsová - žiadosť - odkúpenie obecného majetku parc.č. 286
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4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

Szimona Tóth - žiadosť
Návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
v obci Trstená na Ostrove
ŠK Trstená na Ostrove – fungovanie v období 2019-2020
Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné
opatrenia v intraviláne obce Trstená na Ostrove“; a zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 %
Pamätník z dotácie Bethlena Gábora
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Júliu Pavolkovú a za
overovateľov poslancov OZ: Csaba Nagy, Mária Szalayová.
3/ Edita Kovácsová - žiadosť - odkúpenie obecného majetku parc.č. 286
Pani Kovácsová podala dňa 13.05.2019 žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.
č. 286 vo výmere 135m2 (viď príloha) s odôvodnením, že by chcela usporiadať vlastníctvo
k pozemku pred ich rodinným domom, nakoľko uvedený pozemok je ohradený plotom
k rodinnému domu.
Poslanci schválili žiadosť pani Kovácsovej.
4/ Szimona Tóth - žiadosť
Pani Tóth podala dňa 17.05.2019 žiadosť o povolenie namontovať bránu do oplotenia
pri kultúrnom dome /viď príloha/ a sprístupniť vstup z areálu KD k novootvorenému psiemu
salónu.
Poslanci žiadosť pani Tóth schválili.
5/ Návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
v obci Trstená na Ostrove
Zloženie komisie na základe návrhu poslancov OZ: predseda – Nagy Tibor
Podpredseda - Mgr. Hajnalka Kucsera
člen – Mészárosová Helena
Poslanec Écsi odišiel so sochárom z Baky pozrieť miesto, kde bude postavený pamätník,
preto nehlasoval.
6/ ŠK Trstená na Ostrove – fungovanie v období 2019-2020
J. Méry zhodnotil rok, noví hráči pribudli na jeseň, v zime odišli 3-4 hráči, na jar sa
ťažko začínalo. Pred 3 týždňami zasadlo vedenie, kde rozhodli, že pôjdu ďalej na rok
2019/2020. P. Méry žiada o pomoc pri hľadaní nového predsedu šport. zväzu z obce,
poďakoval sa obci za poskytnutú pomoc...ak nedokončia sezónu, dostanú pokutu 1000eur od
OFZ. Poslanci rozhodli, že ich podporia na obdobie 2019/2020. Dorastenci budú naďalej
futbalisti Baky pod názvom ŠK Trstená na Ostrove.
7/ Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné
opatrenia v intraviláne obce Trstená na Ostrove“
a zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 %

2

Poslanci dostali k nahliadnutiu výkres so zakreslenými bodmi. Spolufinancovanie
bude z budúcoročného rozpočtu, 5% je vo výške 10.606,- EUR – ak sa schváli celá suma
projektu 212.119,- EUR.
8/ Pamätník z dotácie Bethlena Gábora
Poslanci navrhli a zhodli sa na type pamätníka: „Turul“ (maďarský mytologický tvor a
štátny symbol)
Bol prítomný sochár z Baky, navrhne pamätník, náčrt a cenovú ponuku pošle pani starostke.
9/ Rôzne
- Je možnosť získať dotáciu na cezhraničnú spoluprácu Interreg /oblasť kultúry, športu,
prírody/. Žiadosť treba podať do 30.09.2019, min. 20 000 EUR max. 50 000 EUR,
s tým, že ak my podáme žiadosť, tak si môžeme v žiadosti určiť pomer rozdelenia
financií napr. 70% my 30% Maďarsko.
- Cena starostky: pani starostka navrhuje Kučerovú Margitu + cena „čestný občan“ Ing.
Juraja Morvaya
10/ Diskusia
- Poslanci boli oboznámení so zmenou strechy na Požiarnej zbrojnici
- Pani starostka informovala prítomných o Dni obce (kto bude vystupujúci
a občerstvenie zabezpečí Raczio), poslanec Nagy Csaba sa spýtal, prečo neboli
oslovení miestni podnikatelia – pani starostka: kvôli nespokojnosti na jednej aj na
druhej strane
- Pani starostka navrhuje osloviť obyvateľov, ktorí tu dlho žijú a bývajú, aby si zmenili
trvalý pobyt, nakoľko to obci veľmi pomôže (navýši sa suma z podielových daní, čo je
hlavný príjem obce), p. poslanec Nagy Csaba navrhuje, aby sa každý rozhodol sám
- P. poslanec Écsi odišiel 20,00 hod.
- P. poslanec Nagy Tibor počul hlásenie v miestnom rozhlase ohľadom odparkovaných
áut na ulici – nesúhlasí s tým, aby sa sankcionovali majitelia týchto áut a fotili tieto
autá, je za to, aby každý parkoval kde chce.
- P. poslanec Nagy Tibor odmietol nahlásiť pani starostke svoje tel. číslo – nechce
komunikovať cez telefon alebo sms
- Pani starostka oznámila, že ďalšie zasadnutie bude v septembri
11/ Uznesenia
K bodu č.1
Uznesenie č. 26/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
Prítomní
Za
Proti

:5
:5
:0
3

zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č.2
Uznesenie č. 27/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
A/ s c h v a ľ u j e
za overovateľov zápisnice poslancov : Nagy Csaba a Mária Szalayová
B/ berie na vedomie
za zapisovateľku bola určená Júlia Pavolková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 3
Uznesenie č. 28/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
žiadosť Edity Kovácsovej o odkúpenie obecného majetku – pozemok parc.č.286 za cenu
7,50EUR/m2 s podmienkou, že kúpnu zmluvu pripraví kupujúci a poplatok za vklad do
katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

K bodu č. 4
Uznesenie č. 29/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
žiadosť Szimony Tóth – namontovanie brány a sprístupnenie vstupu z areálu KD
k novootvorenému psiemu salónu
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Hlasovanie č. 4
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:7
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 5
Uznesenie č. 30/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v obci Trstená na
Ostrove
predseda komisie :
Nagy Tibor
podpredseda komisie :
Mgr. Hajnalka Kucsera
člen komisie:
Mészárosová Helena
Hlasovanie č. 5
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

: 6 (p. poslanec Écsi odišiel so sochárom obhliadnuť miesto pre pamätník)
:6
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 6
Uznesenie č. 31/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e,
že bude podporovať ŠK Trstená na Ostrove aj na obdobie 2019/2020
Hlasovanie č. 6
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:6
:0
: 1 / Tibor Nagy /
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 7
5

Uznesenie č. 32/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) b e r i e n a v e d o m i e
predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia
v intraviláne obce Trstená na Ostrove“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny
klímy,
b) s ch v a ľ u j e
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 10.606,- EUR.
Hlasovanie č. 7
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:7
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 9
Uznesenie č. 33/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e,
vypracovanie a podanie žiadosti na nenávratný finančný príspevok Interreg (Slovakia –
Hungary)
Hlasovanie č. 8
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:7
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 9
Uznesenie č. 34/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e,
že na cenu starostky nominujú Margitu Kučerovú a na cenu „Čestný občan“ Ing. Juraja
Morvaya
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Hlasovanie č. 9
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:6
: 1/ Tibor Nagy /
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.

podpísané

10/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 12.06.2019 bolo ukončené o 20,10 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Nagy Csaba, poslanec OZ

.............................................................
Mária Szalayová, poslankyňa OZ

Zapisovateľka:
............................................................
Júlia Pavolková, zamestnankyňa OCÚ
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