Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 2/2019-OZ
Trstená n/O, 22.02.2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 20.02.2019 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Zoltán Écsi, poslanec OZ
Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Ladislav Gódány, poslanec OZ
Csaba Nagy, poslanec OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,

Starostka obce :
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Mgr. Zuzana Bónová
Bc. Júlia Pavolková
viď. prez. listinu

Neprítomní:

Helena Mészárosová, poslankyňa OZ,

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.
Program:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Otvorenie – schválenie programu
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
Schválenie Komunitného plánu obce Trstená na Ostrove (zaslané mailom)
Podanie žiadosti na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej poradne
v obci Trstená na Ostrove”
Podanie žiadosti na projekt „Výmena strechy na požiarnej zbrojnici v obci Trstená na
Ostrove”
Žiadosť od Z.Méry – Hostinec Duna – prenájom letnej terasy
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
1

10/

Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Júliu Pavolkovú a za
overovateľov poslancov OZ: Zoltán Écsi, Ladislav Gódány.
3/ Schválenie Komunitného plánu obce Trstená na Ostrove
Komunitný plán obce 2019/2023 bol mailom rozposlaný poslancom na preštudovanie
a v prípade otázok alebo pripomienok sa mohli obrátiť na pani starostku alebo zamestnankyne
obecného úradu.
Pani starostka informovala prítomných o využívaných sociálnych službách v obci:
 Zabezpečenie rozvozu obedov pre dôchodcov, starších, chorých
 Opatrovateľstvo – pomoc rodinám pri vybavovaní potrebných dokumentov, cca 10
rodín v obci, zabezpečuje pani starostka
 Jednorázový príspevok pre dôchodcov vo výške 15,- (v minulosti odsúhlasené
vyplatenie poplatku za kom.odpad z tohto príspevku),
 Deň dôchodcov, výlety pre dôchodcov
 Privítanie novorodeniatok – každoročne na dni obce
 Charitatívne zbierky, pomoc rodinám = potravinový balíček CHaritas z DS
 Rodina Ármina Bölcsa – odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad
Obec Jurová v spolupráci s obcou Trstená na Ostrove by mohli využiť budovu bývalej ZŠ
v Jurovej a vytvoriť tam denný stacionár – podpora z TTSK je možná, treba o tom
pouvažovať, nakoľko obyvateľstvo rýchlejšie starne ako v minulosti.
4/
Podanie žiadosti na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej
poradne v obci Trstená na Ostrove”
Na budovu sa boli pozrieť odborníci a skonštatovali:
- Strechu treba určite zatepliť,
- Odporúčajú podlahové kúrenie
- Výmena okien, dverí
- Vnútorné rozmiestnenie je veľmi zlé, nevyužité
Návrhy: pre poštu zvlášť vchod, uvoľnila by sa aspoň 1 miestnosť, ktorá by sa mohla
využiť. Výzva na podanie žiadosti o dotáciu by mala vyjsť do konca mesiaca február
2019, treba pripraviť dokumentáciu, výkresy (cca 1000-1500 eur), obec má väčšinou
spoluúčasť 5%. Budova má vysoké náklady na prevádzku. Pani starostka odporúča
zastupiteľstvu schváliť napísanie, podanie žiadosti a prípravu projektovej dokumentácie.
5/
Podanie žiadosti na projekt „Výmena strechy na požiarnej zbrojnici v obci
Trstená na Ostrove”
Vyjde nová výzva na Požiarnu zbrojnicu – výmena strechy. Dá sa to nadviazať na
prístavbu. Pani starostka odporúča zastupiteľstvu schváliť napísanie, podanie žiadosti
a prípravu projektovej dokumentácie, aby sme po zverejnení výzvy mohli promptne reagovať.
6/

Žiadosť od Z.Méry – Hostinec Duna – prenájom letnej
Dňa 12.02.2019 bola na obecný úrad doručená žiadosť od Zoltána Méryho –
Pohostinstvo Duna Vendéglő na vydanie povolenia na prevádzkovanie letnej terasy od apríla
do novembra 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť za nasledovných podmienok:
 je potrebné uhradiť nájomné vo výške 50,- EUR za obdobie apríl až november 2019
 je potrebné odstrániť spred budovy a brány pohostinstva všetky informačné
a reklamné tabule (ohrozujú bezpečnú premávku obyvateľov na ceste)
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v prípade začatia prístavby hasičskej zbrojnice a výmeny strechy na hasičskej
zbrojnici je potrebné vyprázdniť letnú terasu do 5 prac. dní od zaslania oznámenia
o začatí stavebných prác z dôvodu bezpečnosti návštevníkov pohostinstva
je potrebné na letnej terase zabezpečiť a udržiavať čistotu a poriadok

7/

Rôzne
Pani starostka vyzvala poslancov, aby jej v budúcnosti odpovedali na sms-kou zaslané
otázky, podali návrhy, pripomienky k danej veci, napríklad keď bolo potrebné dať
návrhy o umiestnení pamätnej tabule v obci.
- Otvorenie zberného miesta – od marca, zatiaľ soboty, len zelený odpad, zamestnanec
cez UPSVaR, v prípade potreby neskôr sa dá prispôsobiť požiadavkám obyvateľov,
otvoriť aj cez týždeň...poslanci schválili otváraciu dobu od 02.marca každú sobotu od
08mej hodiny do 12tej hodiny – vyhlásiť to cez obecný rozhlas.
- Výrub stromov v obci – obec získala dotáciou cca 90 nových stromov na vysadenie,
pani starostka žiada poslancov o návrhy, kde majú byť vysadené nové stromy a kde
majú byť vyrúbané staré, nezdravé stromy. Cintorín – tuje vymeniť + plotu vysadiť
nové stromy, odstrániť konáre, treba nový chodník, lebo sa cintorín rozrastá, pomaly
nebude miesto pre nové hrobové miesta. Vŕba pri vchode, už sa lámu konáre.
Návrhy poslancov: Cs. Nagy – ku plotu nevysadiť nové stromy, lebo budú tieniť na okolitých
záhradách, tuje nechať,
H. Kucsera – tuje treba vyrezať,
Vŕbu treba orezať, nie je potrebné vyrúbať. Ostatní sa nevyjadrili.
Budova pošty – 2 smreky vyrezať, lebo sa už nakláňajú na budovu, cca 20-25 nových vysadiť.
Pri KD tuje vyrezať + brezy pri esprese, pri podiu, cca 30-35 nových zasadiť.
Záver – poslanci donesú do budúceho týždňa písomné návrhy, kam vysadiť nové stromy.
- Rekonštrukcia MŠ - Pani starostka informovala prítomných, že od 09.apríla sa začnú
prípravy na rekonštrukciu materskej školy. Úplne vysťahovanie a presťahovanie do
kultúrneho domu musí prebehnúť do 14.04. od 15.4.nastupuje firma, bude mať na to
dva mesiace. Z tohto dôvodu budú voľby na obecnom úrade.
- Obec má kontokorentný úver v Prima banke – do r. 2021 treba splatiť, ale možno
bude potrebné na uhradenie 5% spoluúčasti pri dotáciách: traktor, MŠ, kamerový
systém 20%, Odvádzanie dažď. vôd, budova pošty. Obec fin. prostriedky z KTK
úveru využije len v tom prípade, ak získame dotáciu a nebudeme mať dostatok fin.
prostriedkov na účte. Pri všetkých doterajších projektoch bola spoluúčasť vyplatená
z rozpočtu obce.
Pán poslanec Cs.Nagy má výhrady: žiada o vysvetlenie, prečo im nebolo povedané pri
hlasovaní v bode 4 tohto programu, že na zaplatenie spoluúčasti bude potrebné čerpať
z úveru. Najprv sa odhlasovalo, a až teraz sa dozvedel, že na spoluúčasť treba čerpať z úveru.
Pani starostka: spýtala sa, či pán poslanec videl rozpočet a aj ho schvaľoval, takže by mal
vedieť, že obec nemá dostatok finančných prostriedkov v rozpočte, ale na takéto investície
nenašetrí obec ani za 20 rokov. Radšej obec uhradí napr.5000 eur aj keď z úveru a dostane vo
forme dotácie 100 000 eur. A budova je v havarijnom stave, vyžaduje si urgentnú opravu.
Pán poslanec Cs. Nagy – už minule spomínal a pýta sa aj teraz, že by obec mohla zabezpečiť
orezanie stromov a pravidelné kosenie parku pri ulici Futrinka.
Pani starostka – obec nemá ľudí na kosenie trávy, celkovo ani na kosenie v celej obci,
bohužiaľ ani z UPSVaR nám nevedia poskytnúť človeka – zamestnanca, lebo UPSVaR nemá
na to teraz dotáciu. Bude problém aj s kosením futbalového ihriska.
Pán poslanec Cs. Nagy sa pýtal, či sa môžu zverejniť výsledky merania kvality vody?
Pani starostka – áno, kľudne sa obyvatelia môžu informovať na obecnom úrade aj o takýchto
veciach telefonicky alebo osobne.
-
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8/

Diskusia

9/
Uznesenia
K bodu č.1
Uznesenie č. 09/2/2019
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. 10/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Écsi Zoltán, Ladislav Gódány
za zapisovateľku: Bc. Júlia Pavolková
Hlasovanie č. 2
Prítomní
:5
Za
:5
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 3
Uznesenie č. 11/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
Komunitný plán obce Trstená na Ostrove 2019-2023.
Hlasovanie č. 3
Prítomní
Za

:5
:5
4

Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 4
Uznesenie č. 12/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu rozvojového projektu
s názvom „ Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej poradne v obci Trstená na
Ostrove“
b) ukladá obecnému úradu vykonať opatrenia na splnenie všeobecných podmienok a kritérií
poskytnutia nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR
a súčasne uskutočniť výber externého manažmentu na zabezpečenie procesu verejného
obstarávania, poskytnutie individuálneho poradenstva a ostatných služieb pri realizácií
projektu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:5
:5
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 5
Uznesenie č. 13/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
a) schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Ministerstva vnútra SR na realizáciu rozvojového projektu s názvom „Výmena
strechy na požiarnej zbrojnici v obci Trstená na Ostrove“
b) ukladá obecnému úradu vykonať opatrenia na splnenie všeobecných podmienok a kritérií
poskytnutia nenávratného finančného príspevku Ministerstva vnútra SR a súčasne uskutočniť
výber externého manažmentu na zabezpečenie procesu verejného obstarávania, poskytnutie
individuálneho poradenstva a ostatných služieb pri realizácií projektu.
Hlasovanie č. 5
Prítomní
Za
Proti

:5
:5
:0
5

zdržal sa
nehlasoval

:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 6
Uznesenie č. 14/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
žiadosť od Z.Méryho – Hostinec Duna – prenájom letnej terasy za nájomné vo výške 50,EUR za obdobie apríl-november 2019 s podmienkou, že v prípade začatia a v období trvania
prístavby hasičskej zbrojnice a výmeny strechy na hasičskej zbrojnici žiadateľ do 5 prac.dní
od zaslania oznámenia vyprázdni letnú terasu z dôvodu bezpečnosti obyvateľov
a návštevníkov hostinca a zároveň obecné zastupiteľstvo stanovuje podmienku odstránenia
informačných a reklamných tabúľ spred budovy a brány hostinca. Zároveň žiada
prenajímateľa letnej terasy o pravidelné udržiavanie čistoty a poriadku na a v okolí letnej
terasy.
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:5
Za
:5
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 dňa 20.02.2019 bolo ukončené o 20,15 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Écsi Zoltán, poslanec OZ
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.............................................................
Ladislav Gódány, poslanec OZ

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