Obec Trstenána Ostrove – 930 04 Trstená na Ostrove 20
Číslo : 6/2019-OZ
Trstená n/O, 15.10.2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstenej na Ostrove ,
konaného dňa 14.10.2019 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove
Prítomní :
Poslanci OZ :

Starostka obce :
Hlavný kontrolór:
Zapisovateľka:
Obyvatelia obce:

Zoltán Écsi, poslanec OZ
Ladislav Gódány, poslanec OZ
Hajnalka Kucsera Mgr., poslankyňa OZ
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ
Csaba Nagy, poslanec OZ
Tibor Nagy, poslanec OZ
Mária Szalayová, poslankyňa OZ,
Mgr. Zuzana Bónová
Bc. Vojtech Ravasz
Mgr. Júlia Pavolková
viď. prez. listinu

Neprítomní:
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, hlavného kontrolóra, 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 OZ s programom rokovania.
Pán poslanec Csaba Nagy oznámil, že bude robiť zvukový záznam zo zasadnutia, pani
poslankyňa Mária Szalayová vyhlásila, že ona s tým nesúhlasí.
Program:
1/
Otvorenie – schválenie programu
2/
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice OZ
3/
Správa nezávislého audítora za rok 2018
4/
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy za rok 2018
5/
Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2019
6/
Rozpočtové opatrenie č. 2
7/
Miestne dane – určenie a schválenie sadzieb
8/
Miestny poplatok za komunálny odpad – určenie a schválenie výšky
9/
Miestny poplatok za rozvoj
10/
Pamätník - schválenie
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11/
12/
13/
14/
15/
16/

Žiadosť Cséfalvay, Mészárosová P. a ďalší – investičný zámer
Podanie žiadosti o dotáciu na vybavenie traktora
Rôzne
Diskusia
Uznesenia
Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starostka obce za zapisovateľku určila zamestnankyňu OCU Júliu Pavolkovú a za
overovateľov poslancov OZ: Tibor Nagy, Helena Mészárosová
3/ Správa nezávislého audítora za rok 2018
Starostka obce predložila správu nezávislého audítora, Doc. Ing. Stanislava Igora Šimoniča,
CSc. Audítor zistil a konštatuje, že účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Obce Trstená n/O k 31.12.2018 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci
sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových
pravidlách. /viď. prílohu/.
4/ Prerokovanie a schválenie Výročnej správy za rok 2018
Starostka obce predložila výročnú správu, ktorá bola aj zaslaná poslancom mailom /viď
príloha/. Pripomienky neboli.
5/ Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2019
Starostka obce informovala prítomných s rozpočtovými výsledkami za I. polrok 2019, ktoré
boli poslané poslancom OZ mailom/viď príloha/.
6/ Rozpočtové opatrenie č. 2
V súlade s § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. a sa vykonáva zmena rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok
2019 rozpočtovým opatrením. / viď. prílohu/

Rekapitulácia zmien rozpočtu obce Trstená na Ostrove na rok 2019
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

Rozpočet
2019
v€

Zmena
rozpočtu v €
podľa I.
rozpočtového
opatrenia
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8 040,00 €
8 040,00 €
0,00 €
53 760,00 €
53 760,00 €
Zmena
rozpočtu
po
navrhovan
om 1.
rozpočtov
om
opatrení v
€

Zmena
rozpočtu v €
podľa II.
rozpočtového
opatrenia

Zmena
rozpočtu po
navrhovanom
2.
rozpočtovom
opatrení v €

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

247 289
2 000

1 462
290 133

248 751
292 133

8 040
53 760

256 791
345 893

142 395

16 450

158 845

0
82 140

158 845

391 684
242 455
132 085

308 045
2 662
306 583

699 729
245 117
438 668

8 040
53 760

761 529
253 157
492 428

15 110

0

15 110

0

15 110

698 895
834

82 140
0

760 695
834

389 650
2 034

309 245
- 1 200

7/ Miestne dane z nehnuteľností – určenie a schválenie sadzieb
Pani starostka predkladala poslancom OZ návrh na zmenu sadzby poplatku – navýšenie
o 0,05 %. Pán poslanec Csaba Nagy - vidí iné možnosti na zvýšenie príjmov obce:
efektívnejšie využitie finančných zdrojov v rozpočte a zníženie platu pani starostky. Podľa
pána poslanca je minimálne neetické, aby pani starostka navrhovala zvýšenie dane a poplatku
a zároveň si čerpá z rozpočtu obce skoro trojnásobok priemernej mzdy na svoj plat.
Pán poslanec položil otázku aj pre poslancov OZ, či sa pýtali na názor obyvateľov obce alebo
aspoň susedov...nakoľko boli zvolení obyvateľmi a mali by obhajovať ich záujmy.
Pani poslankyňa Helena Mészárosová zareagovala ako jediná z poslancov. Podľa nej,
starostkina mzda je adekvátna za odvedenú prácu. K zvýšeniu dane povedala, vie že je to
nepopulárny krok ale je to nutné.
Pani starostka vysvetlila, prečo je nutné pristúpiť k zvýšeniu sadzieb daní z nehnuteľností:
sme malá obec s malým rozpočtom, treba zabezpečiť nielen bežné potrebné každodenné
služby, ale aj rozvoj obce.
8/ Miestny poplatok za komunálny odpad – určenie a schválenie výšky poplatku
Pani starostka navrhla zvýšiť poplatok za KO na 20,- EUR/os/rok, nakoľko sa zvýšili
poplatky súvisiace s odvozom a uložením komunálneho odpadu a tieto výdavky sa budú aj
v ďalších rokoch zvyšovať.
Pán poslanec Csaba Nagy k tomu dodal, že si prečítal zákon o komunálnych odpadoch a
nenašiel v danom zákone, že by obec nemohla prispieť na odvoz a skládku odpadu. Pán
hlavný kontrolór vysvetlil, že zákon o odpadoch hovorí: poplatok za odpad od obyvateľov
musí byť použitý na úhradu faktúr (odvoz a uloženie odpadu) a rozpočtový zákon hovorí, že
na popl. za odpad nemôže obec prispievať z rozpočtu obce.
Pani starostka upozornila poslancov, že táto suma (20,00eur) sa týka len roku 2020 a možné
zvyšovanie v r.2021 závisí od separácie odpadu obyvateľmi obce. Obec nemá čo prispievať
na popl. za odpad, ktorý vyprodukujú domácnosti. Jediný spôsob, ako v budúcnosti
nezvyšovať poplatky, je lepšia separácia odpadov.
9/ Miestny poplatok za rozvoj
Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané
právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba.
Pani starostka informovala poslancov OZ, že od Báču vyššie už skoro každá obec zaviedla
tento poplatok a je len otázkou niekoľkých mesiacov, možno rokov, kedy k tomu pristúpi
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každá obec. Tento poplatok sa môže zaviesť na jednotlivé zóny v obci. Pani starostka
navrhuje 5,- EUR/m2 pre fyzické osoby (FO), čo pri bežnom rodinnom dome vychádza okolo
150,- EUR a pre právnické osoby (PO) navrhuje sadzbu 20,- EUR/m2.
p. poslanec Csaba Nagy navrhuje min. a max. čiže 3,- EUR/m2 pre FO a 35,- EUR/m2 pre
PO. Poslanci navrhujú 3,- EUR pre FO a 25,- pre PO.
10/ Pamätník – schválenie
Pani starostka informovala, že výstavba pamätníka sa začala, vyrúbali sa stromy na mieste
kde bude stáť pamätník a sú zabezpečení ľudia, ktorí budú riešiť práce súvisiace s výstavbou.
11/ Žiadosť Cséfalvay, Mészárosová P. a ďalší – investičný zámer
Dňa 12.08.2019 bola na obecný úrad doručená žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru
na možnú výstavbu – IBV samostatne stojace rodinné domy (pozemky od konca futbalového
ihriska až po Zberný dvor).
Poslanci OZ a pani starostka navrhujú schváliť žiadosť s nasledovnými podmienkami:
žiadatelia zabezpečia vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia pri dotknutých
pozemkoch, ktorých sa žiadosť týka.
12/
Podanie žiadosti o dotáciu na vybavenie traktora
do konca októbra je možné podať žiadosť o dotáciu na vybavenie traktora do max. 75 000,eur (vlečka, predná lyžica, náves s rukou na kontajner), musí to súvisieť so Zberným dvorom,
nemôžeme žiadať napr. o snežný pluh, lebo to so Zberným dvorom nesúvisí. P. poslanec
Csaba Nagy nesúhlasí, pýtal sa, ako sa robilo verejné obstarávanie pri traktore, lebo podotkol,
že on našiel cenovú ponuku na traktor za 55 000,- eur, ktorý obec zabezpečila verejným
obstarávaním za 75 000,- - ten istý typ traktora. Pani starostka: pri vyšších sumách verejné
obstarávanie nerealizuje obec, ale zabezpečuje firma, ktorá prihliada nielen na najnižšiu cenu,
ale aj na čo najlepšiu kvalitu.
13/
-

-

Rôzne
Sociálny príspevok pre dôchodcov je teraz vo výške 15,- eur. Poslanci schválili
zvýšenie na 20,- EUR (za 5, zdržali sa 2)
Výsadba stromov – od Kukkonie dostaneme do daru 30 ks stromov (nakoľko sa obec
zúčastnila brigády zber odpadu), pani starostka navrhuje vysadiť tieto stromy koncom
novembra k oddychovej zóne a na ihrisko, aby mali deti zabezpečený tieň pri
preliezačkách
Deň obce 2020 – už teraz treba premýšľať nad vystupujúcimi...do najbližšieho
zasadnutia majú poslanci pripraviť návrhy
Futbalový zväz – treba prehodnotiť finančnú podporu od obce na ďalšiu sezónu,
vidíme výsledky, nie je tam žiadny hráč z obce, na najbližšie zasadnutie sa pozvú
zástupcovia futbalového zväzu, aby sa prediskutoval rozpočet a fin.dotácia
Pani starostka určila termín ďalšieho zasadnutia na 25.11.2019 o 17,30 hod. na
obecnom úrade

14/
Diskusia
p. poslanec Tibor Nagy – ako pokračuje rekonštrukcia MŠ?
Pani starostka informovala prítomných, že v týchto dňoch sa robil poter, ten musí 1 mesiac
schnúť, aby sa mohla ukladať dlažba a parkety. Budúci týždeň budú robiť fasádu – farbu,
teraz sa robí elektrina, fotovoltaika, kúrenie. Maľovanie vnútorných stien bude treba urobiť
ako brigádu. Nakoniec sa upraví dvor, možno sa už tento rok nestihnú uložiť vonkajšie hračky
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a zeleň, bude záležať od počasia. Nábytok z Nomilandu je objednaný, uskladnený – to bude
ako posledné. Plán – max.do konca novembra by malo byť všetko dokončené.
p. poslanec Tibor Nagy – prečo nastúpila firma s 2,5 mesačným meškaním?
Pani starostka – lebo sa čakalo na doriešenie neoprávnených nákladov, obec sa proti
rozhodnutiu o rozpočte odvolala, žiadosť o úpravu rozpočtu kvôli neoprávneným nákladom
obec podala v decembri 2018, odpoveď prišla až v máji 2019 a kým nám poslali zmluvu
a dodatok č. 1, dovtedy firma neprevzala stavbu.
p. poslanec Csaba Nagy – prečo sa ponáhľame, prečo nás tlačí termín?
p. starostka – aby sa mohol využiť kultúrny dom na kultúrne programy alebo na prenájom
p. poslanec Csaba Nagy – prečo stojíme s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice?
p. poslanec Ladislav Gódány (zabezpečuje rekonštrukčné práce) – nedá sa zabezpečiť
konkrétny typ panela, ktorý je potrebný, treba požiadať o nový typ, prepísať žiadosť
p. poslanec Csaba Nagy – na rôzne žiadosti sa míňa veľa peňazí a potom obec zvyšuje dane
15/

Uznesenia

K bodu č.1
Uznesenie č. 39/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove podľa pozvánky
Hlasovanie č. 1
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.2
Uznesenie č. 40/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove, starosta určuje
za overovateľov zápisnice poslancov : Tibor Nagy, Helena Mészárosová
za zapisovateľku: Mgr. Júlia Pavolková
Hlasovanie č.2
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa

:7
:7
:0
:0
5

nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.3
Uznesenie č. 41/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na

vedomie

správu nezávislého audítora za rok 2018
Hlasovanie č. 3
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.4
Uznesenie č. 42/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na

vedomie

Výročnú správu obce za rok 2018
Hlasovanie č. 4
Prítomní
:7
Za
:7
Proti
:0
zdržal sa
:0
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.5
Uznesenie č. 43/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
berie na

vedomie

správu o hospodárení a plnení rozpočtu obce za I. polrok 2019
Hlasovanie č. 5
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa

:7
:7
:0
:0
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nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.6
Uznesenie č. 44/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
s ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 2
Hlasovanie č. 6
Prítomní
:7
Za
:6
Proti
:0
zdržal sa
: 1(T.Nagy)
nehlasoval
:0
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.7
Uznesenie č. 45/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
návrh na zvýšenie sadzby na pozemky o 0,05%
návrh na zvýšenie sadzby na stavby o 0,05%
Hlasovanie č. 7
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:4
: 2 (Cs. Nagy, T. Nagy)
: 1 (L.Gódány)
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č.8
Uznesenie č. 46/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
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zvýšenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo výške 20,00 EUR/osobu za rok od
01.01.2020
Hlasovanie č. 8
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:4
: 2 (Cs. Nagy, T. Nagy)
: 1 (L. Gódány)
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 9
Uznesenie č. 47/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
zavedenie miestneho poplatku za rozvoj:
Hlasovanie č. 9
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:7
:0
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 11
Uznesenie č. 48/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
žiadosť p. Cséfalvaya a spol. o investičný zámer s podmienkami:
Hlasovanie č. 10
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:6
: 1 (H. Kucsera)
:0
:0

Uznesenie bolo schválené.
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K bodu č. 12
Uznesenie č. 49/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
a) schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu rozvojového projektu v rámci
oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov,
činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu
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. 11
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:5
:1
:1
:0

Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 50/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove
schvaľuje
zvýšenie príspevku pre dôchodcov z doterajších 15,00 Eur na 20,00 Eur
Hlasovanie č. 12
Prítomní
Za
Proti
zdržal sa
nehlasoval

:7
:5
:0
: 2 (Cs. Nagy, T. Nagy)
:0

Uznesenie bolo schválené.
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16/ Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 14.10.2019 bolo ukončené o 20,40 hod.

.............................................................
Mgr. Zuzana Bónová
starostka obce
Overovatelia:
............................................................
Helena Mészárosová, poslankyňa OZ

.............................................................
Tibor Nagy, poslanec OZ

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