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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach,
konaného dňa 05. februára 2019
Prítomní:
- poslanci OZ v počte 10 osôb
- 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 modifikovaného programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Sľub zastupujúcej poslankyne
Zmena predsedu Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo
Referát starostky obce
Posúdenie a schválenie občianskych žiadostí
Posúdenie a schválenie žiadostí právnických osôb
Referát predsedov vybraných odborných komisií
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti na rok 2018
Diskusia
Záver

2. Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov:
1. Mgr. Zsolt Gányi
2. Beatrix Rózsa
3. Schválenie programu zasadnutia
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce navrhla schváliť, aby zasadnutie pokračovalo podľa
modifikovaného programu.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:

11
10
9
0
2

zdržalo sa:
nehlasoval:

0
1 /Mgr. Balogh J.M./

4. Sľub zastupujúcej poslankyne
Mgr. Zsuzsanna Szarka sa vzdala mandátu poslanca, z dôvodu že od 1.1.2019 bola
vymenovaná za riaditeľku Základnej školy s materskou školou s vyuč. jazykom maďarským
v Trsticiach. Na jej miesto na základe volieb do orgánov samosprávy konaných dňa 10.11.2018
nastúpila Mgr. Melinda Balogh Juhos, ktorá na zasadnutí zložila poslanecký sľub.
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach berie na vedomie sľub novo nastupujúcej poslankyne Mgr.
Melinda Balogh Juhos.
5. Zmena predsedu Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce, sa spýtala pána poslanca Ing. Zoltána Forróa, či má naďalej
záujem zastúpiť funkciu predsedu Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo alebo má záujem
o uskutočnení personálnej zmeny. Nakoľko sa vyjadril na poslednom zasadnutí OZ, že odstúpi
z tejto funkcie po nástupe novej poslankyne p. Mgr. Melindy Balogh Juhos v jej prospech.
Ing. Zoltán Forró vyjadril vôľu vzdať sa funkcie predsedu Komisie.
Mgr. Balogh Juhos Melinda prijala funkciu predsedkyne Komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach berie na vedomie vymenovanie Mgr. Balogh Juhos
Melindy za predsedu Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo.

6. Referát starostky obce
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce predniesla referát o uplynulých dvoch mesiacoch jej
pôsobenia vo funkcii starostky.
Funkciu starostky prevzala 30. novembra 2018.
Oboznámila prítomných o prebiehajúcich prácach v obci:
1. Západoslovenská energetika realizuje na ulici „Kurtasor“ pokládku vedenia od
trafostanice k obytným domom ktoré stavia p. Gombos Edmund. Na uvedené práce
majú všetky príslušné povolenia.
2. Rekonštrukčné práce – oprava a izolácia strechy na budove miestnej polície, oprava
sociálnych zariadení v ordinácii detského lekára.
3. Fond Gábora Bethlena – ukončil sa projekt obnovy materskej školy pomocou podpory
z Maďarska prebehlo aj vyúčtovanie projektu. Obnova MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským prebehla vďaka podpore z Maďarska, ale takisto sa uskutočnila aj obnova
MŠ s vyučovacím jazykom slovenským napr.: výmena toalety, batérií a podobne.
V pláne bola aj rekonštrukcia osvetlení, ale MŠ s VJS mala namontované zatiaľ
vyhovujúce svetlá. V budúcnosti je v pláne rozšírenie tejto škôlky o ďalší pavilón.
Plány na I. polrok 2019:
- vytvorenie parkoviska pri Zdravotnom stredisku, podľa toho, ako počasie dovolí
stavebné práce;
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-

s platnosťou od 1.1.2019 sa sprísnil zákon o nakladaní s komunálnym odpadom
o ktorom podá bližšie informácie Komisia pre ochranu životného prostredia.
pracujeme na VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.
Podávame rôzne projekty na rozvoj obce;
obec sa naďalej aktívne zapája do činnosti združenia MAS (Miestna akčná skupina
Čierna Voda) v pláne je výstavba cyklotrasy Trstice – Kráľov Brod.
v pláne je podanie žiadosti o finančnú podporu vyhlásenú Ministerstvom vnútra na
kamerový systém.

7. Posúdenie a schválenie občianskych žiadostí
1. žiadosť – Nájomcovia bytu v bytovom dome č. 1278 a 1279
Ing. Róbert Lukács informoval prítomných:
Nájomné byty sú vo vlastníctve obce, ako aj plynové kotle sú ich príslušenstvom. Podľa
občianskeho zákonníka súčasťou údržby sú aj menšie opravy, pri ktorých niečo hradí vlastník
a nájomník. Rozsah menších opráv upravuje Nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z. Uskutočňovať
kontroly a revízie sú povinnosťou obce. Túto činnosť zabezpečí firma – ktorá bude vybraná
verejným obstarávaním a následne s vybranou firmou sa podpíše zmluva. Kontroly a revízie
plánujeme uskutočniť v priebehu marec – júl. Keď dôjde aj k výmene plynového kotla, bude to
zabezpečené z fondu opráv.
Počas roku 2018 boli uzatvorené nové zmluvy s nájomníkmi, kde je už obsiahnutý aj fond
opráv. V predchádzajúcich zmluvách tieto čiastky absentovali. Suma, ktorá sa odvedie do fondu
opráv bola určená podľa rozlohy bytov: 15 až 25 €. Ročne: od 180 € do 300 €. Pred 10-16 rokmi
to nebolo dopočítané k nájmom a z tohto dôvodu nie sú dostatočné sumy na bytový fond.

2. žiadosť – Alexandra Fricseková, Tešedíkovo č. 370
Uznesenie č. 2019/II/1
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo žiadosť od Alexandry Fricsekovej, bytom
Tešedíkovo č.370, prenájom nebytového priestoru na parcele č. 2325/6 – obchodný priestor
s.č. 1057 za účelom predajne rybárske potreby. Výška nájomného za obchodný priestor je 21
€/m2/rok.
Hlasovanie:
počet poslanco
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
10
10
0
0
0
4

3. žiadosť – Olivér Sárkány, Trstice č. 371
Ing. Róbert Lukács, predseda Stavebnej komisie informoval prítomných, že OZ sa zaoberalo
s predmetnou žiadosťou na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 26.9.2018 (viď. uznesenie č.
2018/IX/7 ).

Uznesenie č. 2019/II/2
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie schválilo, že žiadaná
nehnuteľnosť nebude predaná pre Olivera Sárkánya, bytom Trstice č. 371. Predmetný pozemok
bude ohradený, môže užívať na základe platného uznesenia č. 2018/IX/7, ale je zakázané tento
pozemok nanosiť, alebo zastavať.

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

11
10
9
0
1 /Mgr. Balogh J.M./
0

4. žiadosť – Vojtech Erdélyi a Marta, Trstice č. 515
Ing. Róbert Lukács, predseda Stavebnej komisie informoval prítomných, že OZ sa zaoberalo
touto žiadosťou na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 24.6.2015 /viď. uznesenie č. 2015/VI/24/.
Návrh Stavebnej komisie: aby obec schválilo aktualizáciu uznesenia č. 2015/VI/24,
na vysporiadanie a predaj nehnuteľnosti na základe VZN.
Uznesenie č. 2019/II/3
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie schválilo,
aktualizáciu uznesenia č. 2015/VI/24 - a to žiadateľa: Vojtech Erdélyi a manželka Marta
Erdélyiová, trvale bytom 925 42 Trstice 515 (ďalej len ako „Žiadatelia“),
OZ schválilo predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v žiadosti: parc.č. 460/5
vo výmere 383 m2.
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. OZ schválilo aj predajnú cenu:
100 m2 za 1 €/m2 a 283 m2 za 2 €/m2 podľa VZN obce. Spolu: 666,00 €, ako aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa
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25.01.2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. sú prílohou tohto Uznesenia č. 2019/II/3.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je taktiež skutočnosť, že postupom podľa § 9 ods. 1 až 7
zákona č. 138/1991 Zb. by vznikli neprimerane vysoké náklady v porovnaní s hodnotou
prevádzaného majetku.
Žiadosť 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 05.02.2019,
počet poslancov 11, počet prítomných 10 z toho za 9, proti 0, zdržalo sa 1 /Mgr. Balogh J.M./ .
5. žiadosť – GA-STAV, Gombos Alojz, Trstice 685
Ing. Róbert Lukács informoval prítomných o pozemku za Hasičskou zbrojnicou, ktorý je vo
vlastníctve obce. Na základe výzvy Ministerstva vnútra SR, ktorá bude vypísaná na rozšírenie
hasičskej zbrojnice obec má možnosť žiadať o finančný príspevok. Z uvedeného dôvodu sa
pozemok nepredá.
Uznesenie č. 2019/II/4
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie schválilo, aby obec
nepredala pozemok za Hasičskou zbrojnicou pre firmu GA-STAV Trstice č.685.

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

11
10
9
0
1 /Ing. Forró Z./
0

6. žiadosť – GREENPARK – Trstice
Ing. Róbert Lukács informoval prítomných, že touto otázkou sa už zastupiteľstvo zaoberalo,
v uznesení č.2017/IX/4). Nakoľko sa stala formálna chyba, kataster zamietol žiadosť o zápis
a preto sa musela zmluva meniť a doplniť.

Uznesenie č. 2019/II/5
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie schválilo pre firmu
GREENPARK – Trstice s.r.o. – zmenu zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej
osoby – oprávneného z vecného bremena, ktorým je Západoslovenská distribučná a.s. /Dodatok
č.1/ pod podmienkou, že zhotoviteľ plochu dá do pôvodného stavu po celej trase.
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Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
10
10
0
0
0

7. žiadosť – Edmund Gombos, Trstice č. 740
Ing. Róbert Lukács informoval prítomných, že touto otázkou sa už zastupiteľstvo zaoberalo,
v uznesení č.2018/IX/3). Nakoľko sa stala formálna chyba kataster zamietol žiadosť o zápis
a preto sa musela zmluva meniť a doplniť.
Uznesenie č. 2019/II/6
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie schválilo pre Edmund
Gombos, bytom Trstice č.740 – zmenu zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej
osoby – oprávneného z vecného bremena, ktorým je Západoslovenská distribučná a.s. (Dodatok
č.1) pod podmienkou, že zhotoviteľ plochu dá do pôvodného stavu po celej trase.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
10
10
0
0
0

8. žiadosť – Erdélyi Ján, Trstice č. 888
Uznesenie č. 2019/II/7
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie schválilo žiadosť Jána
Erdélyiho, bytom Trstice č. 888 týkajúceho sa odvodu dažďovej vody, na rozšírenie jarku
na pozemkoch obce v obidvoch smeroch. 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
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9. žiadosť – Tamás Zsíros, Trstice č. 1346 a František Juhos, Trstice č. 1345
Ing. Róbert Lukács informoval prítomných, že odvodňovanie z ulice spred domu dotknutých
osôb je v rozpore s viacerými skutočnosťami. V prvom rade pozemok nie je vo vlastníctve
obce. Akékoľvek riešenie, ktoré sa uskutoční bude zásahom do majetku tretích osôb, čiže bude
potrebný súhlas vlastníka. V druhom rade, vybudovanie odvodňovacieho systému na ulici
ohrozuje fungovanie obecnej kanalizácie, čo je neprípustné.
Uznesenie č. 2019/II/8
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie berie na vedomie
žiadosť obyvateľov obce p. Zsíros Tamás, Trstice č. 1346 a p. Juhos František č. 1345
o vybudovanie odvodňovacieho riešenia dažďovej vody.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
10
10
0
0
0

8. Posúdenie a schválenie žiadostí právnických osôb
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce oboznámila prítomných, že OÚ má v pláne vybudovanie
internetového pripojenia obce pomocou optického kábla.
Výhodou optického pripojenia je vysoká rýchlosť a fyzické pripojenie cez kábel, ktoré nie sú
ovplyvňované vonkajšími vplyvmi, ako sú napr. počasie alebo kalamitný stav.
Úlohou zastupiteľstva je rozhodnúť či sa má vyhlásiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu
káblov, ktorými sú pospájané hlasové reproduktory v obci.
Uznesenie č. 2019/II/9
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo modernizáciu káblových vedení miestneho
rozhlasu v obci Trstice.

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

11
10
10
0
0
0
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Na to aby sa obec mohla zúčastniť väčších projektov a súťaží je nutné schváliť „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“/PHSR/.
Uznesenie č. 2019/II/10
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo zámer vypracovania PHSR obce Trstice 20192025.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
10
10
0
0
0

9. Referát predsedov vybraných odborných komisií
Ladislav Bartalos – predseda Komisie športu:
Obec reprezentuje desaťčlenný tím v stolnom tenise. V súčasnosti sú na druhom mieste. Vedúci
tímu je: Viliam Nagy. Pokladník: Sándor Rózsa.
Na miestnom športovom ihrisku sú nasledovné futbalové tímy:
TÍM U11 – 11 detí
tréner: Erik Juhos, Roman Erdélyi
TÍM U13 – 13 detí
tréner: Mgr. Zsolt Gányi, František Szabó
TÍM U15 – 17 detí
tréner: Tibor Juhos, János Cserkó
TÍM DORAST – 18 osôb
tréner: Tibor Sárkány, Vojtech Borka
TÍM pre DOSPELÝCH – 19 osôb tréner: Krisztián Molnár, vedúci tímu: Kornél Sárkány.
Predsedom športové klubu je František Szabó ml.
Ing. Vojtech Nagy – predseda Komisie na ochranu verejného záujmu:
-

komisia sa venuje aj výstavbe kamerového systému, máme vytypovaných 10 až 12
miest na montáž kamier
hasičský zbor je funkčný, máme jedno zásahové vozidlo a plánujem aj rozšírenie
Hasičskej zbrojnice aby sme mohli ešte účinnejšie zasahovať.

Beatrix Rózsa - predsedkyňa Komisie pre kultúru,vzdelávanie a mládež:
Komisia pre kultúru, vzdelávanie a mládež začala svoju prácu, chceme pokračovať vytýčené
ciele.
V roku 2019 chceme realizovať 4 veľké podujatia, a to:
1. 17. marca 2019 - Slávnostný program a položenie vencov pre počesť hrdinov 1848/49
2. 2. 3. júna 2019 - Medzinárodný deň detí, kde vystupuje kapela „Alma“ z Maďarsku
3. 3. 23-24-25 augusta 2019 - Dni Svätého Štefana v Trsticiach
9

4. Adventné oslavy.
O týchto podujatiach obyvateľstvo bude informované.
Karol Gombos – predseda Komisie pre ochranu životného prostredia
-

najväčším problémom bude v tomto roku komunálny odpad, pre lepšiu informovanosť
chystáme letáky pre obyvateľov.
bude vybudovaný cca. 10 ks kontajnerových stojísk, kontajnery budú rôznofarebné a na
jednom stojisku budú umiestnené 3 ks.

Tibor Czakó – referát:
V roku 2018 obyvatelia vyprodukovali 1757,04 ton odpadu z čoho sa separovalo len 84,19 ton
(plastov, papiera, skla, elektra) zvyšných 1672,85 ton sa vyviezlo na skládku v Dolnom Bare,
čiže separujeme len 5,03 % odpadov. Niektoré obce už teraz separujú viac ako 40 %.
Európsky parlament stanovil pre Slovensko od roku 2020 hranicu vyseparovaného odpadu
na 50%.
Aby sa Slovensko vôbec priblížilo k tejto hranici, vláda SR navrhla ako motiváciu zvýšenie
sadzby za uloženie odpadu. Sadzba z roku 2018 sa bude zvyšovať v troch krkoch z 5,04 na 33 €
do roku 2021, čiže viac ako o 6,5 násobok. Pre nás to znamená, že v roku 2021 budeme platiť
za odpad viac o skoro 47 000 € ak nezmeníme náš prístup k separovanému odpadu. Vďaka
tomuto zvýšeniu cien sa nevyhneme zvýšeniu daní za odvoz smetí. Zvýšenie daní za vývoz
smerí závisí od toho, koľko odpadu budeme ochotný a schopný separovať.
Čím viac odpadu vyseparujeme tým menej budeme platiť.
Zo strany obce zabezpečíme všetky informácie o tom, čo a ako separovať budú rozposielané
letáky a informácie budú dostupné aj na facebookovom profile obce.
Máme v pláne robiť aj prednášky pre školákov a škôlkarov a aj pre obyvateľov, kde
zodpovieme na všetky otázky. Ďalej plánujeme zabezpečiť kompostéry za výhodné ceny.
V období jar – jeseň plánujeme upratovacie akcie, keď bude možnosť vyložiť pred rodinné
domy nepotrebné veci (fľaše, šatstvo, nábytok) a obec zabezpečí zber. Taktiež plánujeme zber
konárov počas jari a jesene, o aktuálnych akciách budú obyvatelia priebežne informovaní.
Ak niekto doma vypíli strom, konáre je možné doniesť na zberný dvor a takisto aj ostatný
záhradný odpad. Dôležité je, aby sa konáre nemiešali s iným odpadom, lebo nám tento
bioodpad externé firma zadarmo rozdrví a odvezie, spolu s vystavením dokladu o separácii.
V roku 2018 sa zo zberného dvora vyviezlo 170 ton komunálneho odpadu, čo je viac ako 10 %
z celkového vyprodukovaného odpadu. Tento rozmer komunálneho odpadu tiež finančne
zaťažuje obec, aj preto plánujeme fungovanie zberného dvora zreformovať. Pracuje sa na pláne
ktorý na najbližšom pracovnom stretnutí predostrie Komisia pre ochranu životného prostredia.
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10. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti na rok 2018
Margit Cserkó, kontrolórka obce referovala prítomným o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za minulý rok – 2018. /viď.príloha/
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.

11.Diskusia
Mgr. Eva Kaczová predniesla správu o voľbe riaditeľa škôl, ktoré sa uskutočnili v minulom
roku:
Riaditeľov škôl nevolia poslanci obecného zastupiteľstva a ani starosta obce. Podľa zákona č.
596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľov škôl volí Rada škôl.
Aby sa zabezpečil viacuhlový pohľad na výber osoby riaditeľa a neuplatňovali sa pri výbere
riaditeľa iba záujmy jednej dotknutej skupiny, člensmi školskej rady sú:
- pedagogickí zamestnanci
- nepedagogickí zamestnanci
- rodičia (nie zástupcovia rodičovského združenia, ale zvolený a vybraný rodič spomedzi
všetkých rodičov)
- taký istý výber za škôlku
- predstaviteľ zriaďovateľa obce, nie však starosta.
O výbere riaditeľa rozhoduje školská rada hlasovaním. Mandát riaditeľa trvá 5 rokov. Po
výbere osoby riaditeľa, starosta vymenuje víťaza za riaditeľa školského zariadenia.
Voľba riaditeľa pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským prebehla v auguste, a riaditeľkou sa
stala PhDr. Alena Petrovicsová.
Mandát riaditeľa pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským vypršal 10.12.2018 na pozíciu
riaditeľa sa prihlásili 2 kandidáti: Mgr. Monika Gútai a Mgr. Zsuzsanna Szarka. Obe
kandidátky si splnili zákonom predpísané kvalifikačné podmienky, a do 5.11.2018 si podali
prihlášky do výberového konania. Avšak, dňa 9.11.2018 sa 12 pedagógov obrátilo na starostu,
kontrolóra obce a školskú radu s petíciou, nakoľko vznikli pochybnosti ohľadne riadneho
čerpania dovolenky a evidencie dochádzky pani riaditeľky. Zároveň informovali, že majú
obavy, že pedagógovia nebudú schopní spolupracovať s riaditeľkou. Dňa 12.11.2018 Mgr.
Monika Gútai stiahla svoju kandidatúru na pozíciu riaditeľa. Dňa 13.11.2018 sa ako jediný
kandidát zúčastnila volieb na riaditeľa ZŠ s MŠ s VJM - Mgr. Zsuzsanna Szarka.
Mgr. Monika Gútai podala výpoveď v ZŠ s MŠ s VJM 30. novembra a požiadala o preplatenie
dovolenky (ktorá bola predmetom pochybností) v rozsahu 40 dní. Táto nevyčerpaná dovolenka
jej bola preplatená.
V nadväznosti na tieto skutočnosti, medzi mojimi prvými opatreniami patrilo, že sa
v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce zaviedol dochádzkový systém. Akékoľvek
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zneužívanie alebo manipulácia s dochádzkovým systémom má za následok okamžité
rozviazanie pracovného vzťahu z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny.
T. Czakó T: Priemyselný park – máme právoplatné stavebné povolenie na vybudovanie cesty
a odbočovacieho pruhu. Oslovili sme 6 firiem. Podpis zmluvy s dodávateľom prebehne
vo februári. Prebiehajú rokovania ohľadom výstavby kanalizácie a prípojky vody. Ak by mal
niekto záujem o podnikanie v priemyselnom parku nech sa obráti na mňa alebo sa infomruje
na obecnom úrade u starostky.
Mgr. Eva Kaczová: OTP banka prosí Obecné zastupiteľstvo o schválenie osôb, ktoré budú
oprávnení uskutočňovať platobné príkazy za obec.
Uznesenie č. 2019/II/10
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo vymenovanie osôb, ktoré majú oprávnenie
vykonávať bankové prevody na základe overenia podpisom ďalšej osoby. Uvedené osoby
poverilo na vykonávanie bankových prevodov Obecné zastupiteľstvo v OTP banke Slovensko.
Bankové prevody majú právo vykonávať:
Mgr. Kaczová Eva, Arpád Borka, Timea Kürti, Alžbeta Juhosová, Mgr. Hromodová Eva/.

Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:
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9
0
1 /Ing. Forró Z./
0

L. Borka: Bude sa zvyšovať poplatok za vývoz odpadu ?
T. Czakó: Cieľom je separovať čo najviac odpadu. Na základe výsledkov z roku 2019 bude
určená cena pre rok 2020.
J. Rajcsányi: žiadam o vytvorenie parkoviska pri abulanciách; Tiež žiadam o zrušenie tabule
na zákaz vjazdu pri ambulanciách. Chceli by sme cyklotrasu od ulice „Majtény“ až po cintorín.
Prečo je umiestnená „STOP“ tabuľa na križovatke od zdravotného strediska ku kostolu, tam má
byť tabuľa daj prednosť.
Mgr. Eva Kaczová: čo sa týka parkovania pri ambulanciách, parkovisko bude vyriešené hneď
ako nám to počasie dovolí, o cyklotrase a „STOP“ -ke sa musím informovať.
F. Juhos: prečo sa na ul. „Főszer“ nevybudoval priechod pre chodcov?
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Opravy osvetlenia nech netrvajú trištvrte roka, a prečo nie sú zápisnice uverejnené na webovej
stránke ?
Ing. R. Lukács: na priechod sme nedostali povolenie od Dopravného inšpektorátu.
Mgr. Eva Kaczová: ohľadom zápisníc, od mája 2018 je v platnosti nový zákon o ochrane
osobných údajov, preto sme najprv museli identifikovať čo sa smie a nesmie zverejniť na
webovom sídle obce.
Á. Gútai: doteraz sa nikdy na zasadnutí nepreberala voľba riaditeľa školy. Prečo práve teraz ?
Mgr. Eva Kaczová: preto, lebo sa šírili fámy v obci o tom, ako boli voľby riaditeľov
ovplyvnené a každý sa ma pýtal na dôvody, ako aj p. Deáka. Pričom ani on, ani ja nie sme
v pozícii, že by sme tieto voľby vedeli ovplyvniť.
G. Kovács: prečo sme nechali odísť kvalitnú učiteľku slovenského jazyka?
Mgr. Eva Kaczová: pani riaditeľku nikto nevyhnal, odišla z vlastného rozhodnutia.
F. Juhos.: ako je na tom druhá etapa výstavby kanalizácie ?
Mgr. Eva Kaczová: zatiaľ nie je na podporu výstavby vyhlásená výzva.
Ing. R. Lukács: podpora už bola vyčerpaná na 3000 obyvateľov, mali by sme možnosť žiadať
ešte príspevok na 800 osôb. Avšak tie finančné prostriedky by nepokryli náklady v súvislosti
s výstavbou ďalšej etapy kanalizácie. Momentálne je kanalizácia vybudovaná na 60 % ale len
cca 30 % obyvateľov je aj pripojených.
Á. Gútai: vzhľadom na to, že aj družstvo Agrimpex robí vývoz fekálií ak by sa všetci pripojili
zvládla by to čistička ?
Prečo nebola prerokovaná žiadosť družstva Agrimpex na vývoz fekálií ?
Ing. R. Lukács: počas uplynulých 2 rokov bolo na rekonštrukciu čističky použitých 195 000 €,
prešla kompletnou rekonštrukciou. Určite by to zvládla.
Mgr. Eva Kacz: Žiadosť družstva Agrimpex nie je v kompetencii Obecného zastupiteľstva, ale
v kompetencii starostu. Budeme Vás infomrovať listom.
J. Perina : na hlavnej ceste chodníky by mali byť opravené.
Z. Juhos.: budeme riešiť tento problém, a s tým sa bude zaoberať vybraná firma
F. Juhos.: na hlavnej ceste by bolo potrebné umiestniť dopravnú značku obmedzenie rýchlosti
„30 km/h“.
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Z. Juhos: budeme sa s tým zaoberať.
G. Kovács .: ako je to možné, že vlastníkom cesty v obci je p. Blazsek Cs.?
Ing.R. Lukács : Nepredávame cesty, ale práve naopak, snažíme sa ich odkúpiť. Avšak, aj keby
sme kúpili všetko za podpriemerné trhové ceny, vzhľadom na to, že ide o veľkú plochu, obecby
to vyšlo viac ako polovicu ročného rozpočtu.
G. Kovács: prečo nie je možné vymeniť pozemky s pánom Blazsekom (napr. v priemyselnom
parku), aby cesty sa dostali naspäť do majetku obce?
T. Czakó.: Bolo mu to ponúknuté, ale pán Blazsek sa nechce zapojiť do vybudovania
infraštruktúry v priemyselnom parku.
L. Bartalos st. : p. Blazsek získal tieto nehnuteľnosti falošným spôsobom.
Ing. R.Lukács : Proti tomuto my už nevieme nič urobiť. Práve preto nepredávame pozemky
obce, napr. ani ten čo sa nachádza za hasičskou stanicou. Ide námo to, aby sme v prípade
možných investícií mali kde investovať, lebo pomaly obec nemá pozemky, všetko sa odpredalo
a zastavalo.
R. Lovasová : Ponúkam na predaj môj pozemok pre obec pri ambulanciách.
Ing. R. Lukács : V poriadku, prediskutujeme.

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