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Materiál Meno/Funkcia Dátum Podpis 

Zapísala: 

 

Mgr. Anikó Hegedűs Győri 

 

 

28.8.2019 *podpísané 

Overili: Za OZ : 

Beatrix Rózsa 

 

Ladislav Bartalos 

 

 

28.8.2019 

 

*podpísané 

*podpísané 

Schválila: Mgr. Eva Kaczová 

 

28.8.2019 *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 

mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach, 

konaného dňa 22. augusta  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, oboznámila prítomných, že z toho dôvodu  zvolala mimoriadne 

zasadnutie, lebo v mesiaci apríl 2019 obec podala žiadosť „Obnova a výstavba odvodňovacích 

zariadení obce Trstice", a treba doplniť žiadosť so schváleným uznesením OZ. 

 

Zasadnutie OZ sa pokračovalo podľa uvedeného programu: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Schválenie zámeru obce podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu s názvom 

"Obnova a výstavba odvodňovacích zariadení obce Trstice". 

4. Diskusia 

5. Záver 

      

    

2.Určenie overovateľov zápisnice  

Mgr. Eva Kaczová, starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov: 

1. Beatrix Rózsa 

2. Ladislav Bartalos 

 

3.Schválenie zámeru obce podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu s 

názvom "Obnova a výstavba odvodňovacích zariadení obce Trstice". 

 

Starostka obce Trstice informovala účastníkov, že obec podala projekt na získanie finančných 

prostriedkov na vyriešenie situácie s dažďovou vodou a vodami, ktoré pri každom väčšom daždi 

spôsobujú problém na uliciach obce. Povinnou prílohou pri podávaní žiadosti je aj súhlas 

obecného zastupiteľstva, preto sa zvolalo dnešné mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

Ing. Róbert Lukács informoval prítomných, že tento projekt by riešil na mnohých miestach 

v obci problémy s dažďovou vodou, vytvorenie priekopov a vsakovacích zariadení. 
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Uznesenie č. 2019/VIII/1 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 22.08.2019 a svojím 

uznesením č. 2019/VIII/1 OZ 

 

s ch v a ľ u j e 

 

Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade so 40. výzvou na 

predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v 

intraviláne obcí) na projekt: „Obnova a výstavba odvodňovacích zariadení obce Trstice“ s 

kódom výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40.  

Schvaľuje 

a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade so 40. výzvou na 

predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 

(v intraviláne obcí) na projekt „Obnova a výstavba odvodňovacích zariadení obce 

Trstice“ 

b) realizáciu projekt v súlade s podmienkami poskytnutej dotácie 

c) spolufinancovanie realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške najmenej 5 % z 

celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutej dotácie,  

Celkové oprávnené výdavky projektu:  199 474,13 Eur 

Nenávratný finančný príspevok:   189 500,42 Eur 

Rozdiel – spolufinancovanie:   9 973,71 Eur 

d) financovanie prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov:     11 

počet prítomných:    9 

z toho za:                  9 

proti:                           0  

zdržalo sa:                   0   

nehlasoval:                  0 

 

3.Diskusia 

 

Mgr. Kaczová E.: informovala prítomných, že budúci týždeň bude ešte jedno zasadnutie, 

z dôvodu, že od Ministerstva výstavby obec dostala výzvu na vrátenie dotácii v sume 348 000 €. 

V súčasnosti prebiehajú rokovania odkiaľ by obec mohla získať naspäť tieto financie.  

 

Ing. Lukács R.: vrátenie sumy 348 000 € je z dôvodu kontroly Ministerstva výstavby, čo už 

prebieha jeden a pol roka. Mali sme vydokladovať  dokumenty súvisiace s výstavbou sociálnych 

bytov, ale veľa vecí ním chýbalo. V tomto prípade aj budova. Existujúca budova nie je vo 

vlastníctve obce a sumu obec nemá k dispozícií. Teraz hľadáme riešenie. 

 

4.Záver 

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