OBEC TRSTICE

Zápisnica zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach,
dňa 19.03.2021

Materiál

Meno/Funkcia

Dátum

Podpis

Zapísala:

Mgr. Anikó Hegedűs Győri

25. 3. 2021

*podpísané

Overili:

Za OZ :
Arpád Borka
Róbert Lukács

25.3.2021
25.3.2021

*podpísané

Mgr. Eva Kaczová
starostka obce

25.3.2021

Schválila:

*podpísané
*podpísané

*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.
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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach,
konaného dňa 19.03.2021
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 pokračovalo podľa uvedeného programu:
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Schválenie VZN obce Trstice o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Trstice
5. Schválenie VZN obce Trstice o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na
verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom médií
v čase volebnej kampane na území obce Trstice
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trstice za rok 2020
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021
8. Vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra
9. Schválenie občianskych žiadostí
10. Schválenie obecných záležitostí
11. Diskusia
12. Záver
1.
2.
3.
4.

2. Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov:
1. Arpád Borka
2. Róbert Lukács
3. Schválenie programu zasadnutia
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce navrhla schváliť, aby zasadnutie pokračovalo podľa uvedeného
programu.
Hlasovanie:
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počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

4. Schválenie VZN obce Trstice o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Trstice
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach prerokovalo námietky okresnej prokuratúry vo VZN obce
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Trstice. Obecné zastupiteľstvo navrhuje
schváliť nové VZN č. 1/2021 týkajúce sa poskytovania dotácií z prostriedkov obce Trstice
s rozšírením a s prihliadnutím námietok Okresnej prokuratúry v Galante.
Uznesenie č. 2021/III/1
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach
❖
❖

prerokovalo
schválilo

a

nové VZN č. 1/2021 týkajúce sa poskytovania dotácií z prostriedkov obce Trstice.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

5. Schválenie VZN obce Trstice o podmienkach umiestňovania volebných plagátov
na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie
prostredníctvom médií v čase volebnej kampane na území obce Trstice

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach prerokovalo námietky okresnej prokuratúry k VZN
o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní
volebnej propagácie prostredníctvom médií v čase volebnej kampane na území obce Trstice. Obec
Trstice takéto VZN nemalo, preto obecné zastupiteľstvo navrhuje schváliť nové VZN č. 2/2021
týkajúce sa podmienok umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách a
zverejňovanie volebnej propagácie prostredníctvom médií v čase volebnej kampane na území obce
Trstice s prihliadnutím námietok Okresnej prokuratúry v Galante.
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Uznesenie č. 2021/III/2
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach
❖ prerokova lo
❖ schválilo

a

VZN obce Trstice č. 2/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných
priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom médií v čase volebnej
kampane na území obce Trstice.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trstice za rok 2020
Margit Cserkó, kontrolórka obce podala správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trstice za
rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach
❖ b e r i e na v e d o m i e správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trstice za rok
2020 (viď. prílohu).

7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo rozpočet obce na rok 2021, ktorý bol vyvesený na úradnej

tabuli obce aj na webovom stránke obce pre verejnosť 15 dní pred schválením. (viď.
www.trstice.sk). K predloženému návrhu rozpočtu žiadne návrhy ani pripomienky neboli.
Rozpočet je vyrovnaný a zohľadňuje v celej šírke možnosti obce. Dôraz sa naďalej kladie na
rozvoj obce, na rekonštrukcie ciest a na rekonštrukcie verejných budov. Zohľadňuje aj podané
žiadosti o NFP. Je reálny a uskutočniteľný.
Uznesenie č. 2021/III/3
OZ v Trsticiach
❖prerokovalo
a
❖schválilo
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rozpočet obce Trstice na kalendárny rok 2021, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce aj na
webovom stránke obce pre verejnosť. (viď. www.trstice.sk)
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

8. Vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra

Pani hlavnej kontrolórke obce, p. Margit Cserkó vyprší funkčné obdobie kontrolóra na konci
apríla roka 2021. Vypršaním lehoty preto prestane byť hlavnou kontrolórkou obce. Mgr. Eva
Kaczová, starostka obce poďakovala jej za vykonané kontrolné práce v obci a želala jej veľa
zdravia v budúcnosti.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vyhlásenie výberového konania hlavného kontrolóra obce
Trstice a uznieslo sa na podmienkach výberu budúceho hlavného kontrolóra.
Uznesenia č. 2021/III/4
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach
❖ prerokovalo a
❖ schválilo
požiadavky konkurzu na funkciu hlavného kontrolóra. Tie sú nasledovné:
1. Výberové konanie bude vyhlásené ihneď, ako je to možné po zasadnutí OZ na verejnej
tabuli obce a na webovom sídle obce.
2. Uchádzači na funkciu hlavného kontrolóra obce Trstice musia písomnú prihlášku
s predpísanými náležitosťami a prílohami doručiť poštou v zalepenej obálke označenej
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Trstice,
925 42 Trstice 667, najneskôr do 06.05.2021.
3. Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Trstice na 30% úväzok pracovného času.
4. Požiadavky na výkon funkcie Hlavného kontrolóra obce Trstice úplne stredné vzdelanie
s maturitou.
5. Náležitosti prihlášky majú byť:
•

osobné údaje: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné
údaje: e-mail, telefón,

•
•

štruktúrovaný profesijný životopis,
úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
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•
•
•
•

•
•
•

kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a školení týkajúce sa kontroly,
čestné prehlásenie o odbornej praxi,
prax v samospráve a prax v kontrole samosprávy (počet rokov a pozície)
informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstvo
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť,
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.,
o ochrane osobných údajov.

6. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 1.6.2021 (nástup do zamestnania).
Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce sa bude konať verejným hlasovaním o každom
kandidátovi zvlášť.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

9. Schválenie občianskych žiadostí
1. žiadosť – Ján Sípos, Trstice 157
Uznesenie č. 2021/III/5
OZ v Trsticiach:
❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 11.01.2021 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľa: Ján Sípos, rod. Sípos, nar. 27.11.1961, bytom Trstice č. 157 (ďalej len ako
„Žiadatel“), a
❖ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:
pozemok reg. „C“ – novovytvorené parc. číslo: 1034/155 o výmere 78 m2 , z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. Dôvod hodný osobitného
zreteľa spočíva v tom, že odpredávaný pozemok už dlhé roky používa žiadateľ.
❖ schválilo
aj predajnú cenu na základe VZN č. 1/2020. Spolu: 78 m2 x 5 € = 390 €, aj to, že všetky náklady
spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného geometrického plánu.
Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 11.01.2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto uznesenia č. 2021/III/5.
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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 19. 03. 2021, počet
poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
2. žiadosť – Helena Nagyová, Trstice 338
Uznesenie č. 2021/III/6
OZ v Trsticiach:
❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 22.01.2021 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľa: Helena Nagyová, rod. Nagyová, nar. 25.08.1944, bytom Trstice č. 338
(ďalej len ako „Žiadatel“),
❖ n e s c h v á l i l o odpredaj majetku obce Trstice, ktorý je vymedzený v Žiadosti:
novovytvorená parc. číslo: 696/136 o výmere 70 m2, nakoľko uvedenú nehnuteľnosť,
ktorá sa nachádza pred domom žiadateľky obec nemá v záujme odpredať po častiach, ale
v celku. Zároveň, žiadateľka nie je jediným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.
V prípade ak vlastníci budú chcieť kúpiť pozemok pred domom, musia sa obrátiť na obec
spoločne a budú tak spoločnými vlastníkmi, rovnako ako v prípade nehnuteľnosti na LV
592 parcela č. 315.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

3. žiadosť – Matúz Dušan a manželka Andrea, Trstice 1203
Uznesenie č. 2021/III/7
OZ v Trsticiach:
❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 21.12.2000 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľov: Dušana Matúza, nar. 15.03.1971, bytom Trstice č. 1207 a Andrei
Matúzovej, rod. Kováčovej, nar. 19.04.1973, bytom Trstice č. 1207 (ďalej len ako
„Žiadatelia“), a
❖ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:
pozemok reg. „C“ – parc. číslo: 696/132 o výmere 1 m2
parc.číslo: 696/133 o výmere 49 m2
parc. číslo 696/134 o výmere 2 m2,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že odpredávaný pozemok už dlhé roky používa
žiadateľ.
❖ OZ s c h v á l i l o
aj predajnú cenu na základe VZN č. 1/2020. Spolu: 52 m2 x 5 € = 260 €, aj to, že všetky náklady
spojené s prepisom hradí žiadateľ. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 21.12.2020 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto
uznesenia č. 2021/III/7.
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 19. 03. 2021, počet
poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
4. žiadosť – Csaba Kiss a manželka Judita, Trstice 211
Uznesenie č. 2021/III/8
OZ v Trsticiach:
❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 30.12.2000 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľov: Csaba Kiss, nar. 22.07.1981, bytom Trstice č. 211 a Judity Kiss, rod.
Káloziovej, nar. 20.09.1981, bytom Trstice č. 211 (ďalej len ako „Žiadatelia“),
❖ OZ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, na parc.č. 696/3 o výmere podľa
novovytvoreného geometrického plánu. OZ žiada aby žiadatelia vyhotovili geometrický
plán na predmetný pozemok.
❖ OZ dáva na vedomie žiadateľom, že vydávanie búracieho povolenia (č. d. 212) vydáva
Stavebný úrad.

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

11
11
11
0
0
0

5. žiadosť – Ing. František Horváth a manželka Mgr. Michaela Horváthová, Trstice 1198
Uznesenie č. 2021/III/9
OZ v Trsticiach:
❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 18.03.2021 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľov: Ing. František Horváth, rod. Horváth, nar. 19.09.1993, bytom Trstice č.
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1198 a manželka Mgr. Michaela Horváthová, rod. Bartosová, nar. 17.01.1994, bytom
Trstice č. 558. (ďalej len ako „Žiadatel“), a
❖ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:
pozemok reg. „C“ – parc. číslo: 1034/167 o výmere 88 m2 ,
❖ OZ schválilo aj predajnú cenu, a to 20,- EUR/m2. Spolu: 88 m2 x 20 € = 1760,- €, aj to,
že všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného
geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 18.03.2021 je prílohou tohto
uznesenia č. 2021/III/9.
❖ 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 19. 03.
2021, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
6. žiadosť – Kevin Horváth, Trstice 58
Uznesenie č. 2021/III/10
OZ v Trsticiach:
❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 18.03.2021 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľa: Kevin Horváth, rod.Horváth, nar. 10.03.1997, bytom Trstice č. 58 (ďalej len
ako „Žiadatel“), a
❖ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:
pozemok reg. „C“ – parc. číslo: 1034/165 o výmere 87 m2 .
❖ OZ s c h v á l i l o aj predajnú cenu, a to 20,- EUR/m2. Spolu: 87 m2 x 20 € = 1740,- €,
aj to, že všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov
novovytvoreného geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 18.03.2021
je prílohou tohto uznesenia č. 2021/III/10.
❖ 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 19. 03.
2021, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
7. žiadosť – Zoltán Horváth a Alida Dobosová, Trstice 1207
Uznesenie č. 2021/III/11
OZ v Trsticiach:
❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 18.03.2021 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľov: Zoltán Horváth, rod. Horváth, nar. 08.09.1989, bytom Trstice č. 1207
a Alida Dobosová, rod. Dobosová, nar. 09.06.1986 , bytom Trstice č.868 (ďalej len ako
„Žiadatel“), a
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❖ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:
pozemok reg. „C“ – parc. číslo: 1034/161 o výmere 82 m2 ,
❖ OZ schválilo aj predajnú cenu, a to 20,- EUR/m2. Spolu: 82 m2 x 20 € = 1640 - €, aj to,
že všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného
geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 18.03.2021 je prílohou tohto
uznesenia č. 2021/III/11.
❖ 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 19. 03.
2021, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
8. žiadosť – Helena Sojáková – Trstice 236
Uznesenie č. 2021/III/12
OZ v Trsticiach:
❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 12.03.2021 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľa: Helena Sojáková, rod. Nagyová, nar. 19.06.1953, trvale bytom č. 236 (ďalej
len ako „Žiadateľ“), a
❖ 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 s c h v á l i l o 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
12.03.2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. je prílohou tohto uznesenia č. 2021/III/12.
❖ 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
19.03.2021, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
9. žiadosť - ROUTE 561 s.r.o., Kráľov Brod
Uznesenie č. 2021/III/13
OZ v Trsticiach
❖ p r e r o k o v a l o žiadosť ROUTE 561 s.r.o. o odpredaj pozemku parc. č. 1612/9 a
❖ n e s ch v á l i l o
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žiadosť pre ROUTE 561 s.r.o., odpredaj pozemku, parc.č. 1612/9, zastavaná plocha a nádvorie v
celkovej výmere 257 m2.
Hlasovanie:
počet poslancov
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
10
0
1 (Czakó T.)
0

10. žiadosť – Helena Nagyová, Trstice 1025
Uznesenie č. 2021/III/14
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach:
❖ p r e r o k o v a l o chybu obsiahnutú v Článku I. ods. 1 písm. a) Zámennej zmluvy zo dňa
03.12.2020 (ďalej len ako „Zmluva“), uzavretej medzi Helenou Nagyovou, rod.
Kelemenovou, nar. 22.10.1951, trvale bytom 925 42 Trstice 1025 a Obcou Trstice, IČO:
00 306 258, so sídlom: Trstice 667, 925 42 Trstice, zast.: Mgr. Eva Kaczová – starostka
obce, a
❖ s c h v á l i l o opravu chyby obsiahnutej Článku I. ods. 1 písm. a) Zmluvy, a to
z pôvodného znenia:
„Zamieňajúci I. je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat.
území Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta, zapísaných v katastri nehnuteľností
katastrálneho odboru Okresného úradu Galanta na LV č. 4667 ako:
- pozemok parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu pod parc. č.
2313/27 orná pôda o výmere 49957 m2 ,
a to v spoluvlastníckom podiele 29/15700 k celku“
na znenie:
a) „Zamieňajúci I. je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat.
území Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta, zapísaných v katastri nehnuteľností
katastrálneho odboru Okresného úradu Galanta na LV č. 4667 ako:
- pozemok parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu pod parc. č. 2313/27
orná pôda o výmere 49957 m2, a to v spoluvlastníckych podieloch vo výške:
- 18/904320 k celku pod účastníkom por. č. 1828;
- 90/1808640 k celku pod účastníkom por. č. 1829;
- 3780/75962880 k celku pod účastníkom por. č. 1830;
- 200/1695600 k celku pod účastníkom por. č. 1831;
- 35/1318800 k celku pod účastníkom por. č. 1832;
- 80/1318800 k celku pod účastníkom por. č. 1833.
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(Celkový spoluvlastnícky podiel na pozemku je vo výške 1541/4747680 k celku.)“
ktoré je presne vymedzené v Dodatku č. 1 k Zámennej zmluve.
❖ oprava chyby obsiahnutej Článku I. ods. 1 písm. a) Zmluvy bola schválená viac ako
trojpätinovou väčšinou na OZ dňa 19.03.2021, počet poslancov 11, počet prítomných 11
z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .

10. Schválenie obecných záležitostí

1. Žiadosť - TTSK
Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Trnava žiada o odpredaj parc.reg. „C” parc.č. 1612/9,
ktorý je vedený na LV 1551 vo vlastníctve obce Trstice z dôvodu vykonania kolaudácie
novovybudovanej cesty.
Uznesenie č. 2021/III/15
OZ v Trsticiach:
❖ prerokovalo a
❖ s ch v á l i l o
majetkoprávne usporiadanie pozemku parc.reg. „C” parc.č. 1612/9, ktorý je vedený na LV 1551
vo vlastníctve obce Trstice, kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim obec Trstice a
kupujúcim TTSK, za celkovú cenu vo výške 1 €.
Hlasovanie:
počet poslancov
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
10
0
1 (Czakó T.)
0

2. žiadosť – Tolerancia n.o., Trstice č. 659
žiadosť o prenájom pozemkov obce evidované na LV 1551 parcely registra „C“ parc. Č. 553/4
vo výmere 926 m2 , parc. č. 553/1 vo výmere 818 m2, parc. č. 553/2 vo výmere 20m2, parc. č. 552/
vo výmere 309 m2 .
Uznesenie č. 2021/III/16
OZ v Trsticiach:
❖ odročilo
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žiadosť neziskovej organizácie Tolerancia – Trstice o prenájom pozemkov obce pod a okolo
budovy tzv. ZSC 1, a pozemky evidované na LV 1551 parcely registra „C“ parc. Č. 553/4
vo výmere 926 m2, parc. č. 553/1 vo výmere 818 m2, parc. č. 553/2 vo výmere 20 m2, parc. č. 552
vo výmere 309 m2 z dôvodu prebiehajúcich sa majetkoprávnych konaní medzi obcou a neziskovou
organizáciou.
K uvedenej žiadosti OZ zaujme stanovisko po naplnení Zmluvy o budúcej zámennej zmluve
medzi Obcou Trstice a neziskovou organizáciou Tolerancia.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

2. žiadosť - Krízový fond TTSK, Trnava
Trnavský samosprávny kraj zriadil Krízový fond, ktorý môže byť nástrojom na odstránenie
živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí pre obce a mestá, ktoré sú členskými partnermi
Krízového fondu. Členský príspevok je 0,50,- EUR na jedného obyvateľa obce, čo v prípade Trstíc
znamená 1908,50,- EUR.
Uznesenie č. 2021/III/17
OZ v Trsticiach
❖ prerokovalo
a
❖ schválilo
zapojenie sa obce Trstice do Krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja, ako k nástroju
z ktorého členské obce a mestá môžu čerpať finančné príspevky na odstránenie následkov
živelných pohrôm.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
10
0
1 (Ing. Lukács R.)
0

11. Diskusia
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Mgr. Zsolt Gányi, predseda Finančnej komisie informoval prítomných o návrhu Finančnej
komisie, a to hodnotenie práce starostky obce a zástupcu starostky. Na základe odvedenej práce
v roku 2020, ktoré boli hlavne: úspešne zvládnutá krízová situácia v súvislosti s epidémiou
COVID-19, organizácia letných podujatí a úspešne zvládnutá kontrola bytov s Ministerstvom
výstavby spolu s urovnaním vzťahov s Toleranciou n. o. navrhuje udelenie odmeny starostke vo
výške jedného mesačného platu.
Finančná komisia taktiež navrhuje zmenu hodnotenia zástupcu starostky, ktorá spočíva
v naviazaní jeho platu na plat starostky, aby jeho odmena automaticky reagovala na pohyby
v národnom hospodárstve. OZ preto navrhuje určenie výšky mzdy zástupcu starostu
nasledovne: 20 % zo základnej mzdy starostky obce.
Uznesenie č. 2021/III/18
OZ v Trsticiach:
❖ s ch v á l i l o
vyplatenie odmeny pre starostku obce vo výške jednej mesačnej za rok 2020.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

Uznesenie č. 2021/III/19
OZ v Trsticiach:
❖ s ch v á l i l o
zmenu hodnotenia zástupcu starostky a určenie výšky mzdy zástupcu starostky nasledovne: 20 %
zo základnej mzdy starostky obce.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

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