OBEC TRSTICE

Zápisnica zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach,
dňa 22.03.2019

Materiál

Meno/Funkcia

Zapísala:

Mgr. Anikó Hegedűs
Győri

*podpísané

Overili:

Za OZ :
Arpád Borka

*podpísané

Mgr. Melinda Balogh
Juhos

*podpísané

Mgr. Eva Kaczová

*podpísané

Schválila:

Dátum

Podpis

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

Zápisnica
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach,
konaného dňa 22. marca 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, riaditeľa miestneho obvodného oddelenia PZ Ing. Juraja Kosinszkého a otvorila
zasadnutie.
Zasadnutie OZ sa pokračovalo podľa uvedeného programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Referát starostky obce
Schválenie rozpočtu obce na kalendárny rok 2019
Posúdenie a schválenie občianskych žiadostí
Referát riaditeľa miestneho obvodného oddelenia PZ
Diskusia
Záver

2. Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov:
1. Arpád Borka
2. Mgr. Melinda Balogh Juhos

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

11
10
10
0
0
0

4. Referát starostky obce
Od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva ubehlo jeden a pol mesiaca, počas tohto
obdobia sa udialo v obci veľa vecí, snažili sme sa zrealizovať plány ktoré odzneli na poslednom
zasadnutí.
1. Stavebné práce
Spustili sme stavebné práce na viacerých miestach a niekde sme ich už aj ukončili inde ešte
prebiehajú.
V prvom rade sa snažíme pri stavbách čo najlepšie optimalizovať výdavky a financie tak aby
šetrenie nebolo na úkor kvality vykonaných prác.
Konkrétne prebehli tieto výstavby :
- 3 ks ostrovčekov na separovaný zber.
- Prebieha budovanie parkoviska pri zdravotnom stredisku, jeho dokončenie by malo
prebehnúť v najbližších týždňoch.
- Začali sme riešiť problémy s odvodom dažďovej vody v obci budovaním jarkov, tam kde
toto riešenie nebude postačujúce vybudujeme vsakovacie jamy aj toto sú položky ktoré
enormne zaťažujú obecný rozpočet. V prípade prívalových dažďov musíme vodu
odčerpávať čo nás finančne a personálne mimoriadne zaťažuje a náklady na toto
odčerpávanie počas celého roka sú porovnateľné s cenou na výstavbu vsakovacej jamy.
Pracujeme na tom, aby riešenie bolo konečné a nemuseli sme pri každom väčšom daždi
nasadzovať techniku a ľudí.
2. Ilegálna skládka odpadu
Ďalší problém je dosť nepríjemný, ale myslím si, že každý občan má právo vedieť čo sa v obci
deje. Ministerstvo životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Regionálny
úrad verejného zdravotníctva a mnoho ďalších inštitúcií dostali v decembri anonymné podanie,
na základe ktorého sa pri brehu „tócsapart“ nachádza nelegálna skládka odpadu. V januári sa
začalo vyšetrovanie a momentálne už prebieha trestné konanie a preverovanie dopadov na životné
prostredie, ešte stále prebieha vyšetrovanie čiže nemôžem a ani nechcem o tom viac povedať.
Chcem však všetkých upozorniť na to, aby sa pri riešení terénnych úprav vyhýbali použitiu
stavebného odpadu, lebo pri prekročení určitej sumy už sa to považuje za trestný čin a nastupuje
trestné konanie. Na terénne úpravy sa môže použiť len tzv. zhodnotený stavebný odpad ktorý bol
upravený, recyklovaný.
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Opätovne by som chcel všetkých požiadať aby sa terénne úpravy nerealizovali pomocou
stavebného odpadu, je to konanie za ktoré sú pokuty a môže nastať aj trestné stíhanie.

3. Odpady
Obyvatelia obce si zaslúžia pochvalu, podľa štatistiky z minulého roka sa v obci podarilo
vyselektovať 22,99 % odpadu, čo je veľmi dobrý výsledok do ktorého sme zahrnuli všetko čo sa
len dalo. Tento výsledok nám dopomohol k tomu aby sa poplatok za odvoz odpadov zvýšil „len“
na 10 eur z 5 eur za tonu. Ak sa nám podarí dosiahnuť takéto hodnoty tento rok, a nezlepšiť sa,
budúci rok už budeme platiť 22 EUR za tonu. Vybudovali sa ostrovčeky na separovaný odpad,
síce ešte nie sú úplne hotové ale snažili sme sa aby boli pre všetkých prístupné.
Chcem vás poprosiť aby sa do zberných nádob na triedený odpad sa hádzali len veci, ktoré tam
naozaj patria, lebo ďalšie triedenie odpadu si vyžaduje veľa práce. Zatiaľ to dodatočné triedenie
zvládame, no máme len 5 ostrovčekov vybudovaných, a do konca roka toto číslo narastie na 10.
Potom už triedenie bude problém zvládať. Ten kto nedostal letáky o triedení odpadu si ich
vyzdvihnúť na obecnom úrade, máme ich dosť.
V budúcnosti plánujeme aj reorganizáciu zberného dvora, v prvom rade chceme zmeniť otváracie
hodiny, aby aj tí čo pracujú mimo obce a majú problém zastihnúť zberný dvor otvorený. V letnom
období bude v stredu dlhý deň čiže nie od 8:00 – 16:00 ale od 11:00 do 17:00, a v sobotu do obeda.
Okrem toho od mája bude možné na zberný dvor doviesť každý druh odpadu, plánujeme
vybudovať veľkotonážnu váhu, ktorá bude slúžiť už aj na stavebný odpad, cena bude závisieť od
aktuálneho cenníka, podľa ktorej budú ten odpad vykupovať od nás. V blízkej budúcnosti
plánujeme aj osadenie nádob na zber použitých olejov, zatiaľ len v testovacej prevádzke ak sa zber
osvedčí rozšírime ich počet. Musíme si uvedomiť že 1 liter oleja dokáže kontaminovať až 2
milióny litrov pitnej vody, myslime na to keď po vysmážaní rezňov vylejeme olej do drezu.
Viacerí sa ma pýtajú na zberný dvor, keď v rozhlase hlásime, že niečo sa uskutočňuje na zbernom
dvore. Ľudia nevedia o čo vlastne ide. Zberný dvor sa vlastne nachádza popri starom smetisku
pri futbalovom štadióne, tam je možnosť smeti odovzdať. Starý systém odovzdania smetí. že smeti
vyveziem a nechám tam, už nefunguje.
4. Výrub stromov
V obci prebieha výrub stromov a to do 31. marca. Po tomto termíne už nie je možné stromy rúbať.
Samozrejme stromy nie len rúbeme ale nové aj sadíme. Minulý rok sme v réžii spolku Sv. Štefana
vysadili 100 stromov, v tomto roku plánuje komisia pre životné prostredie vysadiť ďalších 25
stromov. Snažíme sa sadiť pôvodné druhy stromov, pomaly rastúce a samozrejme nie alergéne
druhy, odrody stromov.
5. Prebieha rekonštrukcia obecných budov a inštitúcií
V materskej škole sa tento týždeň domontovali ešte dve preliezky na dvore, financované
z podporných projektov.
Rekonštrukčné práce prebiehajú aj v Základnej škole, obnovili sme pivnicu a aj ďalšie veci.
V škole sa podarilo zorganizovať výstavu o maďarských doktoroch, držiteľov Nobelovej ceny
výstava bude na budúci týždeň.
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Snažíme sa rozšíriť služby kultúrneho domu. Okrem kurzu hry na klavír sa už dá prihlásiť aj na
výučbu na iných hudobných nástrojoch. Dúfame, že od septembra sa nám podarí znovu
naštartovať mládežnícky spevokol, z ktorého sa v budúcnosti môže dopĺňať spevácka skupina
„Zsálya“ o mladé talenty. Sme na ňu pyšný a nechceme aby sa z nej vytratili kvalitné hlasy
a talenty. To isté platí aj o našej dychovke. Jedná sa o dva kvalitné a historické zbory a určite
nechcem, aby z dôvodu zanedbania výchovy nasledovníkov, zanikli.
6.

Staráme sa o vzťahy z partnerskými obcami, ako odmenu pre školákov plánujeme letný
tábor pre deti.

7.
V obci prebehli voľby, chcem sa všetkým poďakovať, že využili možnosť zúčastniť sa
demokratických volieb. Ďakujem volebným komisiám, zamestnancom obce, je to celkom
vyčerpávajúce celý deň poctivo sedieť a čakať na voličov a potom sa ešte venovať sčítavaniu
hlasov a administrácii volieb.
Všetkých chcem povzbudiť aby sa zúčastnili aj druhého kola prezidentských volieb, vôbec nie je
jedno kto bude zastupovať našu krajinu v budúcnosti a keď k urnám neprídeme, nemôžeme
ovplyvniť výsledok.
8.
Poďakovanie patrí pedagogickým pracovníkom za obetavú prácu a organizáciu programu
k oslavám 15. marca, a poďakovanie patrí takisto aj deťom ktorý sa zúčastnili programu.

5.

Schválenie rozpočtu obce na kalendárny rok 2019
Margit Cserkó kontrolórka obce, predkladala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019
- ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce, aj na webovom sídle obce. /príloha č.1/
Prezentácia predsedu Finančnej komisie - Mgr. Zsolta Gányiho; rozpočet obce na rok 2019
/príloha č.2/
Uznesenie č. 2019/III/1
OZ v Trsticiach schválilo rozpočet obce Trstice na kalendárny rok 2019, ktorý bol vyvesený
na úradnej tabuli obce aj na webovom stránke obce pre verejnosť. /príloha č.3/

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

11
10
10
0
0
0
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6. Posúdenie a schválenie občianskych žiadostí
Žiadosť č. 1 – Wiegman Freerk a manželka Anna Wiegmanová, Trstice 536
Uznesenie č. 2019/III/2
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 28.1.2019 (ďalej len ako „Žiadosť“), a to
žiadateľa: Wiegman Freerk, nar.........................., trvale bytom 925 42 Trstice 536 a manž. Anna
Wiegmanová, nar. ............................ trvale bytom 925 42 Trstice 536 (ďalej len ako „Žiadateľ“),
s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti: parc.č. 696/94
– zastavaná plocha a nádvorie – 22 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
OZ schválilo aj predajnú cenu:
22 m2 za 1 €/m2 na základe VZN obce Trstice, spolu: 22 €, ako aj to, že všetky náklady spojené
s prepisom hradí žiadateľ. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 28.1.2019 a návrh - predať
majetok obce Trstice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. sú prílohou tohto uznesenia č. 2019/III/2.
Žiadosť o kúpu pozemku ako aj Návrh predať majetok 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 22.03.2019, počet poslancov 11, počet prítomných 10 z toho za 10, proti 0,
zdržalo sa 0 .
Žiadosť č. 2 – Monika Westembrik, Kittse
Uznesenie č. 2019/III/3
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 04.02.2019 (ďalej len ako „Žiadosť“), a to
žiadateľa: Monika Westembrik, nar.........................., trvale bytom .............................. (ďalej len
ako „Žiadateľ“),
s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti: parc.č. 450/7
– 250 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
OZ schválilo aj predajnú cenu: 20 €/m2, spolu: 20 x 250 = 5000 €, ako aj to, že všetky náklady
spojené s prepisom hradí žiadateľ. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 04.02.2019 a Návrh predať majetok obce Trstice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. sú prílohou tohto uznesenia č. 2019/III/3.
Žiadosť o kúpu pozemku ako aj návrh predať majetok obce Trstice, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. boli schválené viac ako trojpätinovou
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väčšinou na OZ dňa 22.03.2019, počet poslancov 11, počet prítomných 10 z toho za 10, proti 0,
zdržalo sa 0 .

Uznesenie č. 2019/III/4
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie schválilo žiadosť pre Móniky Westembrik,
bytom Kittse, aby vybavila spoluvlastnícke podiely s ostatnými vlastníkmi, v tom prípade obce
schváli jej podiel na predaj.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
10
10
0
0
0

Žiadosť č. 3 – Alžbeta Sárkányová, Arpád Sárkány – Trstice 1014
Uznesenie č. 2019/III/5
OZ v Trsticiach
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 13.2.2019 (ďalej len ako „Žiadosť“), a to
žiadateľa: Alžbeta Sárkányová, nar............... bytom 925 42 Trstice č. 1014 a Arpád Sárkány nar.
............................ trvale bytom 925 42 Trstice č. 1014 (ďalej len ako „Žiadateľ“),
s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:
parc.č. 2662/41 – 168 m2:
- diel č. 1- o výmere14 m2 od parc.č. 2662/41 k parc.č. 2662/50
- diel č. 2-o výmere 32 m2 od parc.č. 2662/41 k parc.č. 2662/92
- diel č. 3-o výmere 122 m2 od parc.č. 2662/41 k parc.č. 2662/50,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. OZ
schválilo aj predajnú cenu: 30 €/m2, spolu: 168 m2 x 30 € = 5040 €, ako aj to, že všetky náklady
spojené s prepisom hradí žiadateľ. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 13.2.2019 a Návrh predať majetok obce Trstice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. sú prílohou tohto uznesenia č. 2019/III/5.
Žiadosť o kúpu pozemku ako aj Návrh predať majetok 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 22.03.2019.

Hlasovanie:
počet poslancov:

11
7

počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

10
9
0
1 (Mgr. Balogh Juhos Melinda)
0

Žiadosť č. 4 – Zoltán Melicher a manž. Edita Melicherová – Trstice 242
Uznesenie č. 2019/III/6
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie schválilo žiadosť
pre Zoltán Melicher a manž. Edita, bytom Trstice č. 242 týkajúceho sa odvodu dažďovej vody, na
rozšírenie jarku na pozemkoch obce a v prípade, že toto riešenie nebude postačujúce navrhujeme
vytvorenie vsakovacej jamy.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
10
10
0
0
0

Žiadosť č. 5 – Karol Bugár, Trstice 227
Uznesenie č. 2019/III/7
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie schválilo žiadosť pre
Karol Bugár, bytom Trstice č. 227, vytvoriť obrubník, lebo chodník je vo vlastníctve obce.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
10
10
0
0
0

Referát riaditeľa miestneho obvodného oddelenia PZ

7.

Referát riaditeľa miestneho obvodného oddelenia PZ Ing. Juraja Kosinszkého:
-

miestne obvodné oddelenie már v správe 7 obcí, s 11-ými zamestnancami
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-

verejná bezpečnosť je vyhovujúca v našej obci, pokuty pre cyklistov sú zriedkavé,
pri užívaní alkoholu sa začne konanie voči osobe
s krádežou nad 260 € sa už zaoberá OR PZ Galanta
problémami s drogami sa zaoberá okresné a krajské riaditeľstvo PZ
najviac problémov riešia vo veciach manželské a susedské spory
pozemkové a finančné problémy sa netýkajú obvodného oddelenia
v ostatných dedinách sú častejšie spáchané trestné činy voči starším osobám, čo by bolo
treba viackrát hlásiť v rozhlase, aby tieto trestné činy boli predstihnuté
blízka osoba môže odvolať podanie na osobu, ale cudzia osoba nemôže odvolať podanie

Mgr. Eva Kaczová, starostka obce poďakovala za referát riaditeľa miestneho obvodného oddelenia
PZ Ing. Jurajovi Kosinszkému.

8.

Diskusia

Nikto nemal žiadnu pripomienku.

9.

Záver

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