Obec Trstená na Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 2/2022-OZ

Trstená n/O, 07.06.2022

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 06.06.2022 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome Trstená na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Zoltán Écsi, poslanec OZ
Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,

Starostka obce :
Zapisovateľka:

Mgr. Zuzana Bónová
Anikó Csikmáková

Obyvatelia obce:

viď. prez. Listinu

Hlavný kontrolór:

Ing. Vojtech Ravasz

Neprítomný :
Poslanci OZ :

Ladislav Gódány, poslanec OZ
Tibor Nagy, poslanec OZ
Csaba Nagy, poslanec OZ

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, zamestnankyne obce a obyvateľov obce. Skonštatovala, že podľa prezenčnej listiny
poslanci OZ sú prítomní nadpolovičnej väčšine, preto
zasadnutie vyhlásila za
uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných poslancov s programom rokovania .
Program:
Otvorenie a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Čipovanie smetných nádob na komunálny odpad – prezentácia
Schválenie žiadosti Š. Nagya o kúpu pozemku od obce – časť parc.č. 78/1
Schválenie predloženia žiadosť za účelom realizácie projektu:
kúrenie OcU,
rekonštrukcia budovy „ detská poradňa”
6. Informácia o aktuálnej situácii v DPO SR a žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR pre
DHZ
7. ) a) záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Trstená na Ostrove za rok 2021
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021
1.
2.
3.
4.
5.
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8. Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove za rok 2021
9. Rozpočtové opatrenie obce Trstená na Ostrove č. 1
10. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021
11.
12.
13.
14.

2/

Návrh na vstup obce Trstená na Ostrove do Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti
. Referát starostky obce
. Diskusia
. Záver

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OcU Anikó Csikmákovú a za
overovateľov poslancov OZ:. Helena Mészárosová, Mária Szalay
3/

Čipovanie smetných nádob na komunálny odpad – prezentácia

Čipovanie smetných nádob prezentoval pán Zsille z firmy SEPARUS. Čipovanie smetných
nádob predstavuje efektívny nástroj, ktorý samospráve pomôže optimalizovať systém
odpadového hospodárstva. Pri vývoze odpadu bude smetná nádoba automaticky oskenovaná
prostredníctvom čítačiek umiestnených na rukách pracovníkov, ktorý zbierajú smeti a následne
spárovaná s konkrétnym platcom dane. Čipy taktiež zabránia presúvaniu kontajnerov a
neoprávnenému navyšovaniu zvážanej kapacity. Naopak kontajner bez čipu umožní
identifikovať neplatičov. Vďaka zavedeniu tohto systému získa samospráva skutočný prehľad
o počte smetných nádob, o ich rozmiestnení a zároveň o reálnych vývozoch komunálneho
odpadu.
Evidencia zabezpečí efektívny zber, ktorý je spravodlivejší a motivuje občanov viac triediť
odpad.
Všetky informácie o vývoze odpadu budú dostupné v centrálnom systéme aj pre občanov.
Spoľahlivé údaje o výsypoch umožnia, aby občania obce zaplatili len za ten odpad, ktorý
skutočne vyprodukujú.
4/
Schválenie žiadosti Š. Nagya o kúpu pozemku od obce – časť parc.č. 78/1
Žiadosť Š. Nagya o kúpu pozemku od obce bude prerokované na nasledujúcom zasadnutí,
nakoľko dotyčná parcela súvisí s umiestneným prečerpávacej stanice kanalizácie.
/Príloha č. 1/
6/
Informácia o aktuálnej situácii v DPO SR a žiadosť o poskytnutie pomoci DPO
SR pre DHZ
DPO SR sa obrátila na obec s prosbou o pomoc pri zabezpečení zachovania existencie, nakoľko
finančná podpora zo strany štátu formou dotácie z MvSR bola v roku 2021 z pôvodnej výšky
skrátená o sumu 531 150 € / v porovnaní s predchádzajúcim rokom/, podporiť DPO SR napr.
sumou 10 centov na 1 obyvateľa obce. / príl č. 2/
Poslanci OZ s finančnou pomocou nesúhlasili.
7/

a) záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Trstená na Ostrove
za rok 2021
b) stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021

Starostka obce predložila návrh záverečného účtu / príloha č. 3/. Hlavný kontrolór obce
predložil stanovisko k záverečnému účtu obce Trstená na Ostrove za rok 2021 / príloha č. 4.
2

Konštatoval, že návrh záverečného účtu obce za rok 2021 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým / 26.04.2022/ a členovia obecného
zastupiteľstva ho elektronicky obdržali na preskúmanie.
Návrh záverečného účtu za rok 2021 bol obecným úradom spracovaný v súlade s ustanovením
§ 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záverečný účet obce obsahuje
všetky zákonom stanovené údaje. Zároveň je splnená aj zákonom určená podmienka
prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového
roka podľa § 16, ods.12 zákona o rozpočtových pravidlách.
Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky
ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2021
boli:
- rozpočet obce na rok 2021 a jeho úpravy,
- účtovné výkazy obce k 31.12.2021 vrátane poznámok k účtovným výkazom,
- návrh Záverečného účtu za rok 2021,
- plnenie rozpočtu obce za rok 2021.
Návrh záverečného účtu obce Trstená na Ostrove za rok 2021 bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
V súlade s § 16, ods. 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčal
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Trstená na
Ostrove za rok 2021“ výrokom
súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad
a usporiadať zostatok finančných operácií vo výške 20 683 € a jeho prevod do rezervného fondu
obce.
8/

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove za rok 2021

Starostka obce oboznámila prítomných s rozpočtovými výsledkami za rok 2021, ktoré boli
poslané poslancom OZ a zverejnené na webovom stránky obce dňa 26.04.2022 /viď príloha
č.5/. Pripomienky zo strany poslancov neboli.

9/

Rozpočtové opatrenie obce Trstená na Ostrove č. 1
Starostka obce predložila Rozpočtové opatrenie č.1 /viď. príloha č. 6/.

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 upravuje poskytovanie príspevku
za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok pre
ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva
vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31.
marca 2022.
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Výška príspevku za ubytovanie sa vypláca v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za
maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.
Príspevok sa poskytuje vo výške



7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15
rokov,
3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila
vek 15 rokov.

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na
základe živnostenského oprávnenia:




vlastníci bytov a rodinných domov.
tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide
o nepodnikateľské subjekty/;
obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo
prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania
medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca,
teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom
zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca
predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.Príspevok
oprávnenej osobe vypláca obec - na účet v banke. K výplate finančných prostriedkov
prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva
vnútra.
DHZ – vodičský kurz „C“ – nakoľko L. Gódány ml. zo zdravotných dôvodov nebude ďalej
vykonávať činnosť v dobrovoľníckej organizácii / konkrétne vodiča has. vozidla/ obec súhlasil
so žiadosťou o preplatenie vodičského kurzu na rozšírenie vodičského preukazu spôsobilosti
„B“ na „C“ / na hasičské vozidlo/ pre Zoltána Horvátha, nar. 01.01.1985, s podmienkou, aby
aspoň 5 rokov bol pre DHZ v obci Trstená na Ostrove k dispozícii ako vodič hasičského
vozidla.

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2022
Bežné príjmy - sa navŕšili o
Bežné výdavky - sa navýšili o
Finančné operácie príjmové - sa navŕšili o
Kapitálové príjmy - sa navŕšili o
Kapitálové výdavky - sa navŕšili o
Názov

Bežné príjmy

4 619,00 €
6 019,00 €
€
0,00 €
0,00 €

Rozpočet 2022
v€

Zmena rozpočtu v €
podľa I. rozpočtového
opatrenia

Zmena rozpočtu
po navrhovanom
1. rozpočtovom
opatrení v €

282 260

4 619

286 879

4

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

0
66 260

0
0

0
66 260

348 520
282 072
36 825
8 000

4 619
6 019
0
0

353 139
288 091
36 825
8 000

326 897
21 623

4 619
0

332 916
20 223

10/
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrolnej činnosti obce za rok 2021./ príl.č. 7/
11/ Návrh na vstup obce Trstená na Ostrove do Regionálneho združenia obcí
Podunajskej oblasti
Starostka predkladala návrh na vstup obce Trstená na Ostrove do Regionálneho združenia obcí
Podunajskej oblasti. Združenie plní koordinačnú, iniciatívnu, poradenskú, vzdelávaciu
a informačnú funkciu pre členov. Poplatok za rok 0,25 €/obyvateľ.
Poslanci OZ súhlasili , aby obec sa stala členom združenia.
Schválenie predloženia žiadosť za účelom realizácie projektu:
kúrenie OcU,
rekonštrukcia budovy „ detská poradňa”
Starostka predložila návrh na podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu budovy „ detská
poradňa „ – výmena strechy, kúrenie, zateplenie budovy a na modernizáciu kúrenia Obecného
úradu – s využitím solárnej energie.
12/
Referát starostky obce
- voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do vyšších územných celkov (VÚC) budú
29.októbra 2022.
- obec za „veľké jesenné upratovanie obci“ v roku 2021 vyplatil 2 600 EUR, v obci na zberný
dvor môžu obyvatelia vynášať : zelený odpad, drevo, železo - zadarmo
drobný stavebný odpad, matrace, koberce, postele, kreslá, skrine nerozobraté, sedacie súpravy
-za poplatok.
Starostka a poslanci súhlasili s tým, že „veľké upratovanie“ v obci sa už nebude organizovať.
Starostka a poslanci sa zhodli, že obyvatelia si môžu zakúpiť vrecia na zelenený odpad, ktoré
vyložia pred domy a obec traktorom ich pozbiera a odvezie na zberný dvor.
-výmena podlahy vonkajšieho javiska pri KD bude realizovaná z dotácie SPP a samossprávy
-rekonštrukčné – maliarske a natieračské práce hlavnej sály KD bude realizované tiež z dotácie
po 2.júla do 10.8.2022
-Obec podala žiadosť na ÚPSVaR na podporu vytvorenia pracovného miesta – žiadosť bola
úspešná pre 2 uchádzačov
-Obec podala žiadosť na ÚPSVaR na podporu vytvorenia pracovného miesta ešte pre 1
uchádzača
- pri obecnom úrade sa plánuje vytvoriť parkovisko pre mot.vozidlá, a umiestnenie šachty na
vodovodnú prípojku / teraz je na susednom pozemku/
5/
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- na obecnom úrade z čelného pohľadu na ulicu boli vymenené písmená „OBECNÝ ÚRAD“
- miestny rozhlas bol rozšírený, boli umiestnené reproduktory pri ulici „Futrinka“,pri nových
domoch smerom do Baky a pri nových RD v ulici SÁMÁN
-na obecnom úrade bolo potrebné opraviť elektrické vedenie
- podujatie ZABACSATA bolo organizované dňa 30.04.2022 úspešné
- podujatie „Deň detí“bolo organizované dňa 04.06.2022 – úspešné
Plánované programy v obci:
25. júna 2022
športový deň – organizujú športovci
01.-05.08.2022
medzinárodný tábor pre deti Nádasd / z každého obce prichádza 4 deti +
vedúci
13. augusta 2022
Obecný deň
20.-21.8.2022
X BIONIC organizuje COLLINS CUP - budú uzávierky cesty
22,23,24.07.2022
Stretnutie Nádasdok bude organizované v Borsodnádasde
13/

Diskusia

14/

Uznesenia

K bodu č.1
Uznesenie č. 8/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

K bodu č. 2
Uznesenie č. 9/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Helena Mészárosová, Mária Szalayová
za zapisovateľku: Anikó Csikmáková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie nebolo schválené.

podpísané
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K bodu č. 6
Uznesenie č. 10/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
finančnú podporu pre DPO SR sumou 10 centov na 1 obyvateľa obce
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:4
Za
: 1 / Écsi Z./
Proti
: 1 / Mészárosová H. /
zdržal sa
: 2 / Mgr. H. Kucsera, M. Szalay/
nehlasoval
:0
Uznesenie nebolo schválené.

podpísané

K bodu č. 7
Uznesenie č. 11/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021
s ch v a ľ u j e
záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021 - bez výhrad
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
podpísané
K bodu č. 8
Uznesenie č. 12/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove z rok 2021
Hlasovanie č. 5
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané
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K bodu č. 9
Uznesenie č. 13/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove,
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
: 0/
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 10
Uznesenie č. 14/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlasovanie č. 7
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

K bodu č. 11
Uznesenie č. 15/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
vstup obce Trstená na Ostrove do Regionálneho združenia Podunajskej oblasti
Hlasovanie č. 8
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

8

K bodu č. 12
Uznesenie č. 16/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na vedomie
referát starostky obce
Hlasovanie č. 9
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

Podpísané

K bodu č. 5
Uznesenie č. 17/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b) s ch v a ľ u j e
podanie žiadosti o dotáciu na modernizáciu kúrenia Obecného úradu v obci Trstená na
Ostrove
Hlasovanie č. 10
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané

Uznesenie č. 18/2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
b) s ch v a ľ u j e
podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu budovy „ detská poradňa“ v obci Trstená na
Ostrove
Hlasovanie č. 11
Prítomní
:4
Za
:4
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.

podpísané
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12. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 06.06.2022 bolo ukončené o 20,00 hod.

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

Overovatelia:
............................................................
Helena Mészárosová, poslanec OZ

.............................................................
Mária Szalayová, poslankyňa OZ
Zapisovateľka:
............................................................
Anikó Csikmáková, zamestnankyňa OCÚ
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0

