Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 10/2015-OZ
Trstená n/O, 08.12.2015

Zápisnica

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 08.12.2015 v Trstenej na Ostrove na Obecnom úrade
Prítomní :
Poslanci OZ :

ml. Ladislav Gódány, poslanec OZ,
Anikó Mészárosová , poslankyňa OZ,
Mgr. Katarína Mészárosová, poslankyňa OZ,
Ladislav Vízi, poslanec OZ
Virág Török , poslankyňa OZ
Robert Balázs, poslanec OZ prichádzal o 18,30 hod.
Neprítomný:

Ján Culka , poslanec OZ

Starostka obce :
Mgr. Zuzana Bónová
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Sibyla Szabóová
Zapisovateľka:
Anikó Csikmáková,
Obyvatelia obceviď prez. listinu
Začiatok rokovania o 18,00 h.
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, kontrolórku obce, zamestnankyňu obce . Konštatovala, že podľa
prezenčnej listiny poslanci OZ sú prítomní v nadpolovičnej väčšine , preto zasadnutie
vyhlásila za uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných OZ s programom rokovania, ktoré doplnila s návrhom
odmeny hlavnej kontrolórky obce Trstená na Ostrove za rok 2015 a hlavná kontrolórka
navrhla schvaľovať neuplatňovanie programového rozpočtu na rok 2015 v zmysle § 4 ods. 5
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Otvorenie – schválenie programu
Určenie overovateľov a zapisovateľov zápisnice OZ
Kontrola plnenia uznesení OZ
Správa o činnosti starostky obce
Schválenie VZN o vylepovaní volebných plagátov
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016
Prerokovaní návrhu na vysporiadanie majetkových vzťahov na parc.č. 205/8, 13,14,15
Predĺženie účinnosti VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstená na Ostrove
na rok 2016 a schválenie dodatok č. 2 k VZN č.2/2012
9/ Diskusia
10/ Uznesenia
11/ Záver
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2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za zapisovateľku určila starostka obce Anikó Csikmákovú, zamestnankyňu OCÚ a za
overovateľov Ladislav Vízi a Ladislav Gódány, poslancov OZ.
4/ Správa o činnosti starostky obce
Starostka podala informáciu prítomným, že od posledného zasadnutia, ktoré sa konalo dňa
11.11.2015, okrem každodenných pracovných záležitostí, akým veciam venovala pozornosť
/ viď prílohu/.
5/ Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov
Starostka oboznámila prítomným, že obec všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta
a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do EP, voľby do org. samosprávnych
krajov a voľby do org. samosprávy obcí. / viď. prílohu/
6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce predkladala plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
/ viď. prílohu/
7/ Návrh na vysporiadanie majetkových vzťahov na parc.č. 205/8, 13,14,15
Starostka oboznámila prítomným , že dňa 26.11.2015 bola doručená od advokáta JUDR.
Ernesta Csonga , ako splnomocnený právny zástupca pani M. Vasíkovej, p. Kl. Csaplárovej
a p. Mar. Bórikovej , ako podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti, v intraviláne Obce
Trstená na Ostrove na parc. č. 205/8,13,14,15 – uvedené parcely sú pri stavbe ZŠ a MŠ
Trstená na Ostrove.
Rozdala starostka poslancom OZ fotokópiu návrhu , aby mohli preštudovať na nasl.
zasadnutie .
8/ predĺženie účinnosti VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstená na Ostrove
na rok 2016 s doplnením dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Trstená na Ostrove
Starostka odporúčala pre OZ, prijať uznesenie , aby ostalo naďalej platné VZN č. 2/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Trstená na Ostrove, t. j aj v roku 2016 a schvaľovať dodatok č.1 , nakoľko
od 1. Januára 2016 nadobudne účinnosť nový zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.) spolu s
vykonávacími predpismi v odpadovom hospodárstve. Nová právna úprava si následne vyžiada
aktualizáciu všeobecne záväzných nariadení.
Nový zákon mení i niektoré iné zákony a k nim patrí i zákon 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pre drobný stavebný odpad je nová definícia a je to „odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“ Vo vzťahu k miestnemu poplatku zákon
o odpadoch ukladá povinnosť obciam zaviesť množstvový zber drobných stavebných
odpadov, čo znamená, že ten komu drobný stavený odpad vznikne, bude zaň platiť miestny
poplatok. Zákon zároveň určuje rozpätie sadzby poplatku 0,015 – 0,078 € za kilogram týchto
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odpadov. Pre absenciu relevantných podkladov o produkcii drobných stavebných odpadov
navrhujeme, aby pre rok 2016 bola sadzba poplatku 0,040 € za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Zohľadňuje dopravu odpadu, manipuláciu s ním,
DPH, cenu za zneškodnenie a poplatok za uloženie na skládku.
Odmena hlavnej kontrolórky obce Trstená na Ostrove za rok 2015
Starostka obce navrhovala poskytovať odmenu pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2015.
Členovia OZ odporúčali 100.- € odmenu.
Hlavná kontrolórka navrhla schvaľovať neuplatňovanie programového rozpočtu na rok
2015 v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p.
9/ Diskusia
10/ Uznesenia
Po prerokovaní jednotlivých bodov a po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné
uznesenia:
K bodu č.1

Uznesenie č. 103/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje

program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 2

Uznesenie č. 104/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje

za overovateľov zápisnice poslancov : Ladislav Vízi a Ladislav Gódány
za zapisovateľku: p. A. Csikmákovú
Hlasovanie č. 2
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
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zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4

Uznesenie č. 105/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie navedomie

správu o činnosti starostky obce od minulého zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 3
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5

Uznesenie č. 106/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
VZN o vylepovaní volebných plagátov
Hlasovanie č. 4
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6

Uznesenie č. 107/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trstená na Ostrove na I. polrok 2016
Hlasovanie č. 5
prítomní
: 5
za
: 5
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7

Uznesenie č. 108/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) b e r i e n a v e d o m i e
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Návrh na vysporiadanie majetkových vzťahov od advokáta JUDR. .Ernesta Csonga , ako
splnomocnený právny zástupca pani M. Vasíkovej, p. Kl. Csaplárovej a p. M. Bórikovej , ako
podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti, v intraviláne obce Trstená na Ostrove
na parc. č. 205/8,13,14,15
b) p o v e r u j e
starostku pozvať vlastníkov pozemkov na mimoriadne zasadnutie OZ
Hlasovanie č. 6
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
k bodu č. 8

Uznesenie č. 109/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
a) návrh, aby VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstená na Ostrove ostalo
v platnosti aj na rok 2016
b) dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstená na Ostrove
s účinnosťou od 01.01.2016
Hlasovanie č. 7 :
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 110/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Trstená na Ostrove v sume 100,- €.
Hlasovanie:č.8
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
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Uznesenie č. 111/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
neuplatňovanie programového rozpočtu na rok 2015 v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
Hlasovanie:č.9
prítomní
: 6
za
: 6
proti
: 0
zdržal sa
: 0
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené
10/ Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva skončené dňa 08.12. 2015 o 19,00 hod.

Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce

Overovatelia: Ladislav Vízi:
.................................................
Ladislav Gódány
poslanci OZ :

.................................................

Zapisovateľka: Anikó Csikmáková
zamestnankyňa OcÚ

....................................................
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