OBEC TRSTICE

Zápisnica zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Trsticiach,
dňa 19. júna 2019

Materiál

Meno/Funkcia

Dátum

Podpis

Zapísala:

Mgr. Anikó Hegedűs
Győri

24.6.2019

* podpísané

Overili:

Za OZ :
Karol Gombos
Ing. Róbert Lukács

24.6.2019

Mgr. Eva Kaczová

24.6.2019

Schválila:

* podpísané
*podpísané
* podpísané

*v zmysle zákona o ochrane osobných údajov podpis sa povaţuje za osobný údaj a nie je moţné ho
zverejňovať. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.
Rôzne útrţky informácií, ktoré po spojení môţu viesť k identifikácii konkrétnej osoby predstavujú osobné údaje.
.

Zápisnica
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach,
konaného dňa 19. júna 2019
Prítomní:
- poslanci OZ na základe prezenčnej listiny
- starostka obce
- hlavná kontrolórka
1. Otvorenie zasadnutia
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) Mgr. Eva Kaczová, starostka obce
privítala prítomných a otvorila zasadnutie.
Zasadnutie OZ sa pokračovalo podľa uvedeného programu:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Referát starostky obce
5. Správa nezávislého audítora r. 2018
6. Schválenie záverečného účtu obce Trstice
7. Plán práce hlavného kontrolóra obce Trstice na II. polrok 2019
8. Posúdenie a schválenie občianskych ţiadostí
9. Schválenie obecných uznesení
10. Diskusia
11. Záver
2. Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov:
1. Karol Gombos
2. Ing. Róbert Lukács

3. Schválenie programu zasadnutia
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce navrhla schváliť, aby zasadnutie pokračovalo podľa
uvedeného programu.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0
2

4.Referát starostky obce
Špeciálna základná škola
Niekedy v marci sme sa dozvedeli o zrušení špeciálnej základnej školy v Tomášikove, ktorú
navštevujú aj ţiaci z Trstíc, ich počet je celkovo osem na rôznych stupňoch školy. V prípade,
ţe školu zrušia naskytne sa nám otázka, kam budú ţiaci chodiť do školy vzhľadom na to, ţe
školu s 50 ročnou tradíciou uţ nebudú môcť navštevovať.
Na poţiadanie okresného úradu školstva v sídle kraja sme sa začali zaoberať myšlienkou, ţe
v rámci našej školy by sme vytvorili časť špeciálnej školy v Trsticiach, ktorú bude
navštevovať 16 ţiakov z toho 7 detí z Trstíc. Kapacitu tejto školy sme plánovali na 20 detí.
Okresný úrad nás ubezpečil o podpore a finančnom príspevku na presun tejto školy. Oslovili
sme príslušné orgány hygieny, aby sme sa dozvedeli aké sú podmienky na vytvorenie takejto
školy. Po obhliadke priestorov bola navrhnutá prístavba k jestvujúcej chodbe o veľkosti cca
70 m2.
Ako som uţ spomínala, zastávam otvorené riadenie obce, práve preto sme sa rozhodli aj
s pani riaditeľkami škôl o zverejnenie týchto informácií a zároveň dávali sme moţnosť
kaţdému, aby vyjadril svoj názor. Pedagogické zbory oboch Základných škôl sa vyjadrili
kladne k myšlienke zriadiť špeciálnu školu v Trsticiach. Vyhodnocovali dopady a prišli
k záveru, ţe by to znamenalo príchod odborníkov a aj nového technického zabezpečenia pre
školy.
Názor rodičov nebol aţ taký jednoznačný, ale väčšina sa priklonila k zriadeniu špeciálnej
školy.
Nakoniec však všetky tieto plány stroskotali na tom, ţe okresný úrad nesúhlasil
s financovaním prestavby podľa plánov a poţiadaviek hygieny. Vzhľadom na to, ţe obec
nemá finančné krytie na realizáciu takéhoto projektu, od poţiadavky okresného úradu v sídle
kraja sme ustúpili.
Dovoľujem si Vás oboznámiť s činnosťami, ktoré prebiehajú v obci.
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu. Prebieha výmena káblov miestneho rozhlasu za optické
ktoré sa v budúcnosti budú môcť pouţiť napríklad aj na internetové pripojenie.
Detské ihrisko podali ţiadosť o finančný príspevok a aj sme ho získali, ţiaľ financie nie sú
dostatočné na výstavbu nového ihriska, tak sme sa rozhodli zrekonštruovať to pôvodné.
V rámci voľnočasových činností by som ešte rada spomenula, ţe sa nám podarilo za obecnej
podpory zrekonštruovať ihrisko s umelým trávnikom. Ďakujem za pomoc, všetkým
dobrovoľníkom, v budúcnosti máme v pláne aj rekonštrukciu pláţového volejbalového ihriska
a vybudovanie posilňovne na školskom dvore.
Oprava ciest – v rozpočte obec má vyhradených na tento účel 50 000,- EUR, na toto ţiaľ nie
je ţiadna dotácia, opravy budeme musieť vyriešiť z vlastných zdrojov. Menšie opravy uţ
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prebiehajú, momentálne riešime dokumentáciu a verejné obstarávanie, ale o tom Vás bude
bliţšie informovať stavebná komisia.
Postrek proti komárom – postrek sa konal v piatok noci 14. júna od 22:30 do 3:00, v celej
obci a aj v lesíku oproti cintorínu a futbalovom ihrisku.
Zaznelo veľa kritiky na adresu postrekov, vraj je viac komárov ako predtým, prečo sa
nepostrekovalo letecky atď. Takýto postrek stojí cca 7000,- €, máme prísľub z ministerstva,
ţe nám ho preplatí ale moţno, ţe je to len sľub. Viacero firiem odmietlo postrek v Trsticiach
realizivať, nakoľko nemali uhradené faktúry z minulosti. Takţe otázka nie je výber
postrekovania, ale moţnosti obce vyfinancovať akýkoľvek postrek.
Zberný dvor – v súčasnosti sa stavia veľkokapacitná váha, plánujeme rozširovať sluţby
zberného dvora tak, aby bolo moţné vyzbierať čo najviac druhov vyseparovaného odpadu.
Na konci roka sa nám investovaná energia vráti v rámci percentuálneho výpočtu
vyseparovaného odpadu, vďaka čomu obec moţno nebude musieť zvyšovať poplatky za
smeti. A keď uţ sme pri tom, dovoľte mi pripomenúť Vám zopár skúseností zo separovania.
Komunálny odpad produkujeme menej ako v minulosti. Bezproblémové je triedenie skla, aj
papier sa nám darí separovať celkom dobre. Chcem len poprosiť všetkých, aby sa kartóny
snaţili stlačiť a tým zmenšiť ich objem.
Najväčšie problémy máme s plastovým odpadom. Upozorňujem kaţdého, ţe aj do nádob na
plastový odpad patrí len to, čo aj do vriec na plasty. Čiţe fólie, vedrá z farieb, polystyrén,
hadice, pneumatiky z bicykla a mnoho iných vecí nepatrí do kontajnera na plasty, aj keď
máme dojem, ţe sú to plasty. Len čisté plastové fľaše, plastové tašky, sáčky, kelímky od
jogurtov a smotany, fľaše z čistiacich potrieb, čisté stlačené tetrapak obaly a plechovky.
Zdravotné stredisko - Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu ambulancií, plánujeme
výmenu okien a rekonštrukciu vykurovania. Kaţdý kto tam príde vidí v akom stave je
budova, ktorá bola postavená v roku 1974. Po rekonštrukcii určite dôjde k zníţeniu
energetickej spotreby budovy a v krátkom čase sa investícia vráti. Veľmi dôleţitý a
nezanedbateľný bude aj pocit komfortu pacientov.
Doprava - prebieha spolupráca samosprávy a občanov, v rámci ktorej by sme chceli
presmerovať dopravu mimo obce. Myslím si, ţe je všetkým jasné, ţe intenzita dopravy je na
hranici únosnosti. Zorganizovali sme stretnutie zástupcov obcí na trase Trstice – Tomášikovo
a Dunajská streda – Galanta, aby sme hľadali riešenie na odľahčenie dopravy. Dočasným
riešením by mohlo byť spoplatnenie alebo zákaz vjazdu vozidlám nad 20 ton. Dôleţité je
spomenúť, ţe riešenie sa snaţíme nájsť spoločne a nie kaţdý samostatne, práve preto
inicializujeme vznik zdruţenia zo zástupcami okolitých obcí, snaţiť sa urobiť merania hluku,
intenzity, vibrácií a či nie sú prekročené limity. Ak budeme mať k dispozícií všetky výsledky
meraní, oslovíme občanov s petíciou o odklonení dopravy.
Chcem vám povedať, ţe je dôleţité pre mňa , aby rodičia nepocítili aţ tak dopad letných
prázdnin a mohli nechať svoje deti v škôlkach. V obci práve preto bude škôlka fungovať
počas celého júla. Na základe podobnej myšlienky sme chceli dosiahnuť, aby aj väčšie uţ
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školopovinné deti si našli svoje uplatnenie a zábavu v rámci obce a preto sme na kaţdý júlový
víkend zorganizovali letný tábor, ktorý podporuje samospráva, do ktoreho bude moţnosť sa
prihlásiť. Bliţšie informácie uvedieme v časopise „Hírharang“.
Deň detí – rada by som sa poďakovala všetkým ktorí sa zúčastnili organizácie a aj svojou
troškou práce, nápadov prispeli k tejto vynikajúcej a vydarenej akcii, ktorá mala silnú odozvu
aj mimo obce. Všetci, ktorí účasť prisľúbili tu aj boli, teda okrem záchranárov. Je aţ nemoţné
vymenovať všetkých, ktorí nám boli nápomocní a podporovali túto akciu, chcem sa preto
poďakovať všetkým v mene všetkých detí. Zo začiatku som mala obavy ohľadom výberu
miesta akcie na miestnom futbalovom ihrisku oproti ostatným rokom v centre obce, ale
nakoniec sa ihrisko ukázalo ako ideálne a vyhovujúce, nakoľko deti boli celý čas v bezpečí.
V obci sa budú konať hody v deň osláv Sv. Štefana v dňoch 23-24-25. augusta 2019.
Z prenájmu priestranstva pre kolotoče sa nám podarilo vyzbierať sumu 2600 €, čo je rekordná
suma, keďţe doterajšie sumy boli na úrovni cca 600 €.
Kolotoče, stánky, predajcovia a všetko na čo sme si zvykli počas predchádzajúcich rokov.
Oslavy Sv. Štefana sme tieţ časovali na totoţný víkend a tieţ sa budú konať v centre obce.
Oslavy Sv. Štefana budú trvať od piatka do nedele a hody od nedele do pondelka.
Organizujeme kladenie vencov, koncerty, ľudové tance, vystúpenie „Ifjú Szívek“ a ďalší
rozsiahly kultúrny program.
5. Správa nezávislého auditora r.2018
Mgr. Zsolt Gányi predseda Finančnej komisie informoval prítomných: Správu nezávislého
auditora za rok 2018. Auditor obce pracuje celý rok a správu podáva v nasledujúcom roku
v mesiaci apríl. Tento dokument „Správa nezávislého auditora r.2018“ sa nachádza na webovej
stránke obce a na úradnej tabuli obce pre verejnosť. /viď. Príloha č. 1/
 Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach berie na vedomie Správu nezávislého auditora
za rok 2018.
6. Schválenie záverečného účtu obce Trstice
Mgr. Zsolt Gányi predseda Finančnej komisie oboznámil prítomných s dokumentom
záverečný účet obce na rok 2018, ktorý bol taktieţ vyvesený na úradnej tabuli obce a aj
na webových stránkach obce pre verejnosť. (viď. Prílohu č. 2)
Stanovisko predsedu Finančnej komisie k uzávierke:
-

dane a poplatky nie sú uhradené na 100 %;
je nutné prehodnotiť zmluvy o prenájme nebytových priestorov;
výdavky na čistenie odpadových vôd činia cca. 50 000 € na rok + 40 000 € splátka
úveru na kanalizáciu;
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výdavky na energie v objektoch obce je za rok cca. 80 000 €, objekty ju nutné
zrekonštruovať;
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Trstice za rok 2018
/viď. Prílohu č.3/.
-

Uznesenie č. 2019/VI/1
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo, záverečný účet obce 2018 bez výhrad, ktorý bol
vyvesený na 15 dní na úradnej tabuli obce, aj na webovej stránke obce pre verejnosť.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
10
1 /Ing. Lukács R./
0
0

7. Plán práce hlavného kontrolóra obce Trstice na II. polrok 2019
Margit Cserkó, kontrolórka obce informovala prítomných: Plán práce hlavného kontrolóra
na II. polrok 2019.

Uznesenie č. 2019/VI/2
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok
2019, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce, aj na webovej stránke obce pre verejnosť.
/viď. príloha č.4/
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0
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8. Posúdenie a schválenie občianskych žiadostí
1.ţiadosť – Csemadok – Trstice
Uznesenie č. 2019/VI/3
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo pre „Csemadok Trstice“ – poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Trstice na rok 2019 , v sume 1000 € .

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

2.ţiadosť – Trstická dychovka
Uznesenie č. 2019/VI/4
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo pre „Trstická dychovka“ –
dotácie z rozpočtu obce Trstice na rok 2019 , v sume 500 € .

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

poskytnutie

11
11
11
0
0
0

3.ţiadosť – Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Uznesenie č. 2019/VI/5
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo pre „Slovenský zväz chovateľov poštových
cholubov“ – poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Trstice na rok 2019 , v sume 500 € .

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0
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4.ţiadosť – Folklórny súbor NÁDOS
Uznesenie č. 2019/VI/6
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo pre „Folklórny súbor Nádos“ – poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce Trstice na rok 2019 , v sume 1000 € .

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

5.ţiadosť – Kynologický klub Trstice
Uznesenie č. 2019/VI/7
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo pre „Kynologický klub Tstice“ – poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce Trstice na rok 2019 , v sume 1000 € .

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

6.ţiadosť – Mátyusföld Magyar Összefogás Pt.
Uznesenie č. 2019/VI/8
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo pre „Mátyusföld Magyar Összefogás Pt. “ –
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Trstice na rok 2019 , v sume 1000 € .

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0
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7.ţiadosť – Spevácky zbor Zsálya
Uznesenie č. 2019/VI/9
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo pre „Spevácky zbor Zsálya “ –
dotácie z rozpočtu obce Trstice na rok 2019 , v sume 1000 € .
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

poskytnutie

11
11
11
0
0
0

8.ţiadosť – Takács Tamás, Trstice č.1312
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie berie na vedomie
ţiadosť Tamása Takácsa, bytom Trstice č. 1312, týkajúceho sa odvodu daţďovej vody, návrh
komisie: vytvorenie jarku na ulici.
9. ţiadosť – Silax s.r.o., Trstice 1320
Uznesenie č. 2019/VI/10
OZ v Trsticiach
p r e r o k o v a l o Ţiadosť o kúpu pozemku zo dňa 10.06.2019 (ďalej len ako „Ţiadosť“),
a to ţiadateľa: Silax s.r.o., bytom 925 42 Trstice č. 1320, IČO: 44557434 (ďalej len ako
„Ţiadateľ“),
OZ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Ţiadosti:
parc. číslo registra C : 51/2 – 60 m2 a parc. č. 51/3 – 109 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
OZ schválilo aj predajnú cenu: 30 €/m2, spolu: 169 m2 x 30 € = 5070 €, ako aj to, ţe všetky
náklady spojené s prepisom hradí ţiadateľ. Ţiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 10.06.2019
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je
prílohou tohto uznesenia č. 2019/VI/10.
Ţiadosť o kúpu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. boli schválené viac ako trojpätinovou väčšinou na OZ dňa
19.06.2019, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdrţalo sa 0 .

9

10. ţiadosť – Helena Bugárová, Trstice č. 636
Uznesenie č. 2019/VI/11
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie neschválilo ţiadosť
Heleny Bugárovej, bytom Trstice č. 636, predaj pozemku na parc.č. 663/1, ktorý je vo
vlastníctve obce Trstice, ţiadateľ pozemok môţe naďalej pouţívať, a starať sa o pozemok.
Hlasovanie:
počet poslancov: 11
počet prítomných: 11
z toho za:
11
proti:
0
zdrţalo sa:
0
nehlasoval:
0
11.ţiadosť – Dionýz Lovas, Trstice č. 349
Uznesenie č. 2019/VI/12
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach
p r e r o k o v a l o návrh nadobudnutia/kúpy pozemku parc. CKN č. 327/6
v katastrálnom území Trstice, označenú v geometrickom pláne č. 67/2019 ako novovytvorená
parcela č. 327/6 záhrada o výmere 374 m2, nachádzajúcej sa v kat. území Trstice, obec:
Trstice, okres: Galanta (ďalej len ako „novovytvorená parcela“), ktorá vznikla rozdelením
nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území Trstice, ktorý je zapísaný v katastri
nehnuteľností na LV č. 477 ako: pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej
mape pod parc. č. 327/2 záhrada o výmere 836 m2;
p r e r o k o v a l o návrh znenia Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa pozemku –
novovytvorenej parcely č. 327/6 záhrada o výmere 374 m2, nachádzajúcej sa v kat. území
Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta, medzi predávajúcim: Dionýz Lovas, rod. Lovas, nar.
……………………….., trvale bytom 925 42 Trstice 349 (ďalej len ako „predávajúci“)
a kupujúcim: Obec Trstice, 925 42 Trstice č. 667 (ďalej len ako „kupujúci“), za predajnú
cenu:
 15 EUR/m2 (spolu: 374 m2 x 15 € = 5.610 €),
s c h v á l i l o:
kúpu pozemku - novovytvorenej parcely č. 327/6 záhrada o výmere 374 m2,
nachádzajúcej sa v kat. území Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta, do vlastníctva
obce Trstice,
Návrh znenia Kúpnej zmluvy k novovytvorenej parc. č. 327/6 záhrada o výmere 374
m2, nachádzajúcej sa v kat. území Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta,
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Kúpnu cenu za nadobudnutie/kúpu novovytvorenej parcely za cenu 15 EUR/m2
(spolu: 374 m2 x 15 € = 5.610 €), ţe všetky náklady spojené s prevodom hradí
kupujúci, obec Trstice.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

12. ţiadosť – Kondákorová Julianna, Trstice č.401
Uznesenie č. 2019/VI/13
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Ţiadosť o kúpu pozemku zo dňa 20.03.2019 (ďalej len ako „Ţiadosť“),
a to ţiadateľa: Julianna Kondákorová, rod. Uzsovicsová, nar. ........................, trvale bytom
925 42 Trstice 401 (ďalej len ako „Ţiadateľ“), OZ schválilo predať a zameniť majetok obce
Trstice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. Ţiadateľ je povinný zaobstarať si geometrický plán na predmetné územie. Všetky
náklady spojené s predajom a výmenou pozemku hradí ţiadateľ.

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

13. ţiadosť – Dionýz Nagy, Trstice č.369
Uznesenie č. 2019/VI/14
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach
 p r e r o k o v a l o Ţiadosť o odkúpenie pozemku zo dňa 04.09.2018, a to ţiadateľa:
Dionýz Nagy, rod. Nagy, nar. ....................., trvale bytom 925 42 Trstice 369 (ďalej
len ako „Ţiadateľ“). Vzhľadom na to, ţe Ţiadateľ vlastní pozemok, na ktorom je
zriadená obecná komunikácia, OZ navrhlo Ţiadateľovi, aby časť majetku obce bola
zamenená za pozemok vo vlastníctve Ţiadateľa a časť majetku obce predaná
Ţiadateľovi. OZ schválilo zámer predať a zameniť časť majetku obce uznesením č.
11

2019/VI/14 zo dňa 19.6.2019
15.10.2018 .

Zámer bol vyvesený od 01.10.2018 a zvesený

 s c h v á l i l o predaj majetku obce Trstice, t.j. novovytvorených parciel:
- novovytvorená parc.č. 696/105 v katastrálnom území Trstice v mnoţstve 88 m2 a
novovytvorená parc.č. 696/106 v katastrálnom území Trstice v mnoţstve 49 m2 z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. Obecné zastupiteľstvo schválilo aj predajnú cenu: 0,30 €/m2. Spolu: 137 m2 x
0,30 € = 41,10 €, ako aj to, ţe všetky náklady spojené s prepisom hradí Ţiadateľ.
Ţiadosť o odkúpenie pozemku zo dňa 04.09.2018 a Návrh znenia predaja majetku
obce Trstice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. sú prílohou tohto Uznesenia č. 2019/VI/14. Dôvody hodné
osobitného zreteľa spočívajú v danom prípade v tom, ţe ide o odpredaj pozemkov,
ktoré obec Trstice dlhodobo nevyuţíva, pričom novovytvorená parcela č. 696/105
sa nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti (rodinného domu) vo
vlastníctve Ţiadateľa a na novovytvorenej parc.č. 696/106 stojí časť rodinného
domu vo vlastníctve Ţiadateľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je taktieţ
skutočnosť, ţe postupom podľa § 9 ods. 1 aţ 7 zákona č. 138/1991 Zb. by vznikli
neprimerane vysoké náklady v porovnaní s hodnotou prevádzaného majetku,
 Ţiadosť o odkúpenie pozemku zo dňa 04.09.2018 ako aj Návrh znenia kúpnopredajnej
zmluvy, majetku obce Trstice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. boli schválené viac ako trojpätinovou väčšinou na OZ
dňa 19.06.2019 , počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0,
zdrţalo sa 0 .
 s c h v á l i l o zámenu pozemku vo vlastníctve Ţiadateľa pozemok
parcely
registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc.č. 2313/565 vodná plocha o
výmere 20 m2, nachádzajúci sa v kat. území Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta,
zapísaný v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu Galanta na
LV č. 3714 - za pozemok vo vlastníctve obce Trstice - novovytvorená parc.č. 696/107
v katastrálnom území Trstice o výmere 25 m2, ktorý je presne vymedzený v Návrhu
znenia zámennej zmluvy. Návrh znenia zámennej zmluvy sú prílohou tohto Uznesenia
č. 2019/VI/14 Návrh znenia zámennej zmluvy boli schválené obecným
zastupiteľstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. Dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajú v danom prípade
v tom, ţe ide o zámenu pozemku vo vlastníctve obce, ktorú obec Trstice dlhodobo
nevyuţíva, pričom na novovytvorenej parcele č. 696/107 sa dlhodobo nachádza letná
kuchyňa vo vlastníctve Ţiadateľa, a zámenu pozemku vo vlastníctve Ţiadateľa, na
ktorej sa nachádza obecná komunikácia obce. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
taktieţ skutočnosť, ţe postupom podľa § 9 ods. 1 aţ 7 zákona č. 138/1991 Zb. by
vznikli neprimerane vysoké náklady v porovnaní s hodnotou prevádzaného majetku,
 Zámenu pozemkov ako aj Návrh znenia zámennej zmluvy, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. boli schválené
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viac ako trojpätinovou väčšinou na OZ dňa 19.6.2019, počet poslancov 11, počet
prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdrţalo sa 0.
14. ţiadosť – V-STAV TRSTICE s.r.o., Trstice č. 1304
Ing. Róbert Lukács oboznámil prítomných so skutočnosťou, ţe p. Milan Vágai poţiadal ešte
v r. 2015 o výmenu pozemkov v celkovej výmere 1,3 ha. Od tohto obdobia sa ţiadateľovi
nepodarilo vysporiadať so schváleným návrhom. Návrh Stavebnej komisie preto je, aby sa
ţiadosť p. Milana Vágaiho neschválila a obec vybudovala inţinierske siete a vymerala
stavebné pozemky pre občanov Trstíc.
Uznesenie č. 2019/VI/15
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie neschválilo ţiadosť
firmy V-STAV TRSTICE s.r.o. o výmene pozemkov vo výmere 1,3 ha.

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
10
0
1 /Borka Á/
0

15. ţiadosť – Tibor Kovács, Mária Czaniková, Ladislav Faragó, Beáta Faragóová
Uznesenie č. 2019/VI/16
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach neschválilo ţiadosť Tibora Kovácsa bytom Trstice 146,
Márie Czanikovej, bytom Trstice 501, Ladislava a Beáty Faragó Trstice č.648, na zrušenie
uznesenia č: 2018/X/4, ţiadateľ p. Tomáš Kohel má právo aj naďalej pouţívať parc. č. 663/1.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
10
0
1 /Ing. Forró Z./
0
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16. ţiadosť – Erika Boglár, Trstice
Uznesenie č. 2019/VI/17
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo ţiadosť Eriky Boglárovej na vybudovanie
detského ihriska na ul. „Majtény“. Obec projekt podporí tak technikou ak aj pracovnou silou.

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

17. ţiadosť – Zuzana Matúzová, Trstice
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce informovala prítomných, ţe problém ţiadateľky
(neudelenie súhlasu s povolením hostinca pre Ladislava Sárkánya) nepatrí kompetenčne do
pôsobnosti OZ. Uvedená záleţitosť je v kompetencii Stavebného úradu v Trsticiach. Ing.
Róbert Lukács: stavebný úrad ešte čaká na vyjadrenia od správnych orgánoch v predmetnej
vecí.
OZ sa so ţiadosťou nezaoberalo.

18.ţiadosť – Éva Szakál, Trstice č. 648
Návrh starostky obce:
Občania tretích krajín sa môţu na území štátov Európskej únie zdrţovať len na základe
určitých podmienok. Na to aby sa mohli na našom území zdrţovať viac ako 90 dní, čo je
lehota pre turistické víza, potrebujú povolenie od cudzineckej polície, ktorá im vydáva
povolenie na pobyt po dodrţaní predpísaných podmienok.
Medzi takéto podmienky patrí napr.: dobrý zdravotný stav, finančná samostatnosť,
bezúhonnosť a súhlas samosprávy k tomu, ţe ubytovanie vyhovuje predpísaným normám. Čo
znamená aspoň 12 m2 obytnej plochy na prvú osobu, a 6 m2 na kaţdú ďalšiu osobu, a taktieţ
minimálny hygienický štandard vodovod, kanalizácia, vykurovanie.
Na základe zmeny zákona z marca tohto roka, o tom či sú tieto ubytovacie štandardy
dodrţané rozhoduje a povolenia vydáva obec.
Za uplynulé obdobie obec nevydala ţiadne takéto povolenia, podľa môjho názoru zákon
neobsahuje všetky podmienky na základe ktorých môţe obec odmietnuť takúto ţiadosť.
Vzhľadom na to, ţe cieľom zákona je urobiť rozdiel medzi tých migrantov, ktorí sa tu
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nachádzajú legálne a tých, ktorí sú tu nelegálne, obec nechce brániť v dodrţiavaní zákona, ale
je nemysliteľné aby obec nemohla mať kontrolu nad neobmedzeným rastom občanov
z tretích štátov.
Navrhujem preto aby Obecné zastupiteľstvo schválilo maximálny počet vydaných povolení
pre 200 občanov z tretích štátov aj to len v prípade ak ubytovacie podmienky budú vyhovovať
hygienickým štandardom. Tieto osoby sa majú prihlásiť na prechodný pobyt v našej obci
a majú znášať všetky poplatky z toho vyplývajúce.
Odpoveď na žiadosť:
-

právne predpisy neupravujú, koho môţe vlastník nehnuteľnosti ubytovať a koho nie;
osobná bezpečnosť a zabezpečenie majetku je úloha polície;
ubytovanie osôb /obyvatelia z iných krajín/ nie sú v kompetencii OZ a obce;
cudzinci sa majú preukazovať bezúhonnosťou na polícii a nie obci.

Uznesenie č. 2019/VI/18
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo, maximálny počet vydaných povolení pre 200
cudzích pracovníkov, aj to len v prípade, ak ubytovacie podmienky budú vyhovovať
hygienickým štandardom. Tieto osoby sa musia prihlásiť na prechodný pobyt v našej obci
a znášať všetky poplatky z toho vyplývajúce.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
8
1 /Ing. Lukács R./
2 /Mgr. Gányi Zs., Ing. Forró Z./
0

19.ţiadosť – Štefan Lakatos, Trstice
Uznesenie č. 2019/VI/19
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach neschválilo ţiadosť Štefana Lakatosa na zabezpečenie
sociálneho bytu v obci Trstice.

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
10
0
1 /Gombos K./
0
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20. ţiadosť – ROUTE s.r.o., Kráľov Brod
Tibor Czakó informoval prítomných, ţe Západoslovenská distribučná spoločnosť ţiada
ROUTE 561 s.r.o., aby firma poţiadala o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene pre tretiu
osobu pre vybudovanie elektrického kábla v zemi pre podnikateľskú zónu. Stavebné
povolenie má na to vydané ROUTE 561 s.r.o., z uvedeného dôvodu podáva firma ţiadosť.
ZSE a.s. by kúpila za 100 € od obce 36 m2 na parc.č. 4798/55, kde by bola vytvorená
trafostanica pre celú podnikateľskú zónu a priľahlé ulice.

Uznesenie č. 2019/VI/20
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach
 p r e r o k o v a l o žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena bezodplatne na
nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území Trstice, obec Trstice, okres
Galanta, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 1551 ako:

pozemok parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu pod parc.
č. 1611/21 orná pôda o výmere 5634 m²;

pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č.
4795/11 ostatná plocha o výmere 380 m²;
(ďalej len ako „nehnuteľnosti“)
a na pozemky parc. CKN č. 4798/52, parc. CKN 4798/53 a parc. CKN 4798/54
v katastrálnom území Trstice, označené v geometrickom pláne č. 14-03/2019 ako
novovytvorená parcela č. 4798/52 záhrada o výmere 458 m², novovytvorená parcela č.
4798/53 záhrada o výmere 352 m², novovytvorená parcela č. 4798/54 záhrada
o výmere 236 m², nachádzajúcich sa v kat. území Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta
(ďalej len ako „novovytvorené parcely“), ktoré vznikli rozdelením nehnuteľnosti –
pozemku v katastrálnom území Trstice, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na
LV č. 1551 ako: pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod
parc. č. 4798/35 záhrada o výmere 7091 m²,
a to v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísanej do Obchodného registra Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloţka číslo: 3879/B za účelom vybudovania nového
vedenia VN a NN (vysokého napätia a nízkeho napätia)
 s c h v á l i l o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti a na novovytvorené
parcely v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova
6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná do Obchodného registra Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloţka číslo: 3879/B, a to bezodplatne.
 Bezodplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti a na novovytvorené parcely
bolo schválené viac ako trojpätinovou väčšinou na OZ dňa 19.6.2019, počet
16

poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 9, proti 0, zdrţalo sa 2 / Czakó T., Ing.
Forró Z./
Uznesenie č. 2019/VI/21
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach
 p r e r o k o v a l o žiadosť o súhlas odpredaja pozemku parc. CKN 4798/55
v katastrálnom území Trstice, označený v geometrickom pláne č. 14-03/2019 ako
novovytvorená parcela č. 4798/55 záhrada o výmere 36 m², nachádzajúcej sa v kat.
území Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta (ďalej len ako „novovytvorená parcela“),
ktorá vznikla rozdelením nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území Trstice,
ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1551 ako: pozemok parcely
registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 4798/35 záhrada o výmere
7091 m², a to pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vloţka číslo: 3879/B, a to za účelom vybudovania novej
trafostanice, ktorá má nahradiť existujúcu trafostanicu s rozšírením kapacity pre
potreby priemyselného parku.

 s c h v á l i l o odpredaj pozemku – novovytvorenej parcely za kúpnu cenu vo výške
100,- EUR (slovom sto eur) do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná do
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloţka číslo: 3879/B.
Odpredaj pozemku - novovytvorenej parcely - bolo schválené obecným
zastupiteľstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodného osobitného
zreteľa je, ţe kupujúci vybuduje na pozemku novú trafostanicu, ktorá má nahradiť
existujúcu trafostanicu, pričom rozšíri kapacitu pre potreby priemyselného parku. Po
vybudovaní novej trafostanice bude moţné rozšíriť priemyselný park o ďalšie
prevádzky, čoho dôsledkom bude vytvorenie nových pracovných miest, a tým by sa
prispelo k zníţeniu nezamestnanosti v obci Trstice.
 Odpredaj pozemku – novovytvorenej parcely - bolo schválené viac ako trojpätinovou
väčšinou na OZ dňa 19.6.2019.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
9
0
2 / Czakó T., Ing. Forró Z./
0
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9. Schválenie obecných uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach – dňa 30.3.2019 a 31.3.2019 schválilo výmenu parciel
1034/70 a 1034/79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 s firmou V-STAV
TRSTICE s.r.o zast. s pánom Milanom Vágaim.
Nakoľko sa počas uplynulej doby nepodarilo vyriešiť mnoţstvo a kvalitu pôdy určenej
na výmenu, navrhujem toto uznesenie pod číslom 2017/III/11 a 2017/VII/10 zrušiť.
Uznesenie č. 2019/VI/22
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo zrušenie uznesení z roku 2017, číslo:
2017/III/11 a 2017/VII/10, výmenu parciel 1034/70 a 1034/79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 z firmou V-STAV TRSTICE s.r.o zast. s pánom Milanom Vágaim.

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
10
0
1 /Borka Á/
0

Vyššie uvedené pozemky chce obec zúročiť takým spôsobom aby ich mohli poţiadať
obyvatelia obce. Obec na nich vyfinancuje verejné siete a bude ich následne predávať
mladým rodinám, ktoré sa budú chcieť usadiť v našej obci, nie je našim cieľom na týchto
pozemkoch zarábať.
Chcem poprosiť obecné zastupiteľstvo aby schválilo návrh na vytvorenie projektovej
dokumentácie na vybudovanie verejných sietí na dotknutých pozemkoch, č. parc. 1034/70 a
1034/79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.

Uznesenie č. 2019/VI/23
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo vytvorenie projektovej dokumentácie
na vybudovanie verejných sietí na dotknutých pozemkoch, č. parc. 1034/70 a 1034/79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdrţalo sa:
nehlasoval:

11
11
10
0
1 /Borka Á/
0
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Ing. Róbert Lukács.: obnova asfaltového povrchu cestnej komunikácie v obci. Asfaltový
povrch si ţiada opravu vo viacerých uliciach obce. Na základe rozhodnutia Stavebnej komisie
sa asfalt bude meniť na ul. „Borsa“ a to v dĺţke cca. 400 metrov.
Mgr. Eva Kaczová: na tomto úseku je potrebné zväčšiť aj jarky na odvod daţďovej vody
a z tohto dôvodu kaţdý kto nie je pripojení na kanalizáciu, nech to v čo najkratšom čase
ohlási na Obecnom úrade.
Ing. Róbert Lukács: ţiadame všetkých, kto si je vedomý, ţe nemá vysporiadane pozemky
pod rodinným domom, aby to začal riešiť čo najskôr.
Tibor Czakó: v priemyselnom parku je moţné si zaobstarať aj menšie plochy, viacero
podnikateľov ma uţ oslovilo s takouto otázkou.
10. Diskusia
L. Bartalos st.:
- správanie sa zahraničných robotníkov v parku pri kostole je hodné do maštale
- viacerí ma oslovili s otázkou či sa nedá vybudovať vchod do cintorína aj
z druhej strany.
Mgr. Eva Kaczová :
- problém so zahraničnými robotníkmi by sme radi vyriešili aj my, ale 90 dňové vízum
ovplyvniť nevieme, čo sa týka poriadku ten budeme riešiť.
- vchod na cintorín zo strany zberného dvora nájdeme riešenie.
R. Lovasová : aj v okolí kultúrneho domu je tieţ „bordel“ a navyše aj mládeţ tu vykrikuje
kaţdú noc, načo máme policajtov ?
Á. Borka.: to je pravda, ale policajti ich nemôţu poslať preč.

11. Záver
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce poďakovala všetkým prítomným a zasadnutie OZ ukončila.
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