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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach, 

konaného dňa 10.12.2020 

 

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 modifikovaného programu: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie modifikovaného programu 

4. Sľub zastupujúcej poslankyne 

5. Referát starostky obce 

6. Plán práce hlavného kontrolóra obce Trstice na I. štvrťrok 2021 

7. Schválenie VZN obce Trstice o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

na území obce Trstice 

8. Sadzobník poplatkov obce Trstice 

9. Schválenie občianskych žiadostí 

10. Schválenie obecných záležitostí 

11. Zrušenie VZN obce č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce 

Trstice – na základe námietky okresnej prokuratúry 

12. Vymenovanie nového veliteľa dobrovoľného hasičského zboru v Trsticiach 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

     

2. Určenie overovateľov zápisnice  

    

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

1. Ladislav Bartalos 

2. Beatrix Rózsa 

 

 

3. Schválenie modifikovaného programu zasadnutia 
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Mgr. Eva Kaczová, starostka obce navrhla schváliť, aby  zasadnutie pokračovalo podľa 

modifikovaného  programu. 

Hlasovanie:   

počet poslancov:    11 

počet prítomných:  10 

z toho za:                 9 

proti:                        0  

zdržalo sa:                0   

nehlasoval:               1 (Melinda Németh ) 

 

 

4. Sľub zastupujúcej poslankyne 

 

Mgr. Melinda Balogh Juhos sa vzdala mandátu poslanca. Na jej miesto na základe volieb 

do orgánov samosprávy konaných dňa 10.11.2018 mal nastúpiť Zoltán Horváth. Pán Zoltán 

Horváth bol oslovený písomne a písomne odpovedal, že zo zdravotných dôvodov neprijíma 

poslanecký mandát v OZ. Na základe volebných výsledkov, ďalší kandidát v poradí je p. Melinda 

Németh. P. Németh poslanecký mandát prijala a zložila sľub poslanca do rúk starostky obce dňa 

10.12.2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ berie na vedomie sľub novo nastupujúcej poslankyne Melinda Németh. 

 

5. Referát starostky obce 

 

Je koniec roka, dnes máme prerokovať najdôležitejšie záležitosti, ktoré boli podané 

od posledného zasadnutia OZ. Upozorňujem všetkých, že pracovné komisie nezasadali kvôli 

epidemiologickej situácii v obci, preto rozhodovať budeme iba v tých náležitostiach, v ktorých 

je jednoznačné stanovisko OZ. 

Od posledného zasadnutia OZ v októbri, kde som referovala o prácach v obci dopĺňam, že 

máme za sebou dve kolá celoplošného testovania na COVID-19. Vláda výdavky za prvé kolo 

preplatila, druhé kolo zatiaľ nie. Uvidíme, či vôbec. Mám dobrú správu, zapojili sme sa do tzv. 

malého projektu s maďarskou obcou Hegyeshalom, a podarilo sa nám vyhrať grant vo výške 28 

000,- EUR, na uskutočnenie Dní Sv. Štefana a na zabezpečenie infraštruktúry k tomu sa 

vzťahujúcej (lavice, stany, predajné domčeky). Budeme musieť schváliť spoluúčasť vo výške 

15%.  

Keďže je koniec roka, a je čas rekapitulácie, poprosím p. Ing. Lukácsa, predsedu výboru pre 

stavebníctvo v našej obci, aby zhrnul stavebné práce, ktoré sa uskutočnili v tomto roku. Ing. 

Róbert Lukács, predseda stavebnej komisie oboznámil prítomných zo stavebnými prácami 

vykonanými v našej obci za uplynulý rok:  
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1. Najnákladnejšie bolo asfaltovanie v obci. Opravy ciest prebehli aj v „Kurtasore“,  a na 

ulici smerom na Lesníctvo. Opravilo sa  viacero chodníkov v obci, popri starom cintoríne, 

čo predstavuje takmer 200 m nového asfaltového krytia na chodníku. V rámci 

asfaltovania v obci sa uskutočnili aj rôzne opravné práce na cestách v obci.  

2. V rámci opravy hlavnej cesty z prostriedkov VÚC sa uskutočnili práce v súvislosti 

s napájaním ulíc na hlavnú cestu, v rozmedziach až 600 m. 

3. Ďalej sa pracovalo celý rok na vytvorení vsakovacích jám, takýchto jám sa vytvorilo 

počas roka asi  6 kusov. Budúci rok budeme pokračovať v tejto práci.  

4. Uskutočnili sa práce na rozširovaní hasičskej zbrojnice, projekt bol financovaný 

z projektu zo zdrojov Ministerstva vnútra SR. Aj tento projekt sme úspešne dokončili. 

Bola dobrá spolupráca so zhotoviteľskou firmou, ale veľa pomáhali aj hasiči, aby sme zo 

dostupných zdrojov vedeli uskutočniť čo najviac.  

5. Uskutočnila sa rekonštrukcia objektu vo dvore miestnej prevádzky - oprava strechy, 

rekonštrukcia vstupu (za účelom parkovania obecných vozidiel), riešenie odtoku 

dažďovej vody 

6. Uskutočnila sa úprava ciest pri vstupe do zberného dvora. 

7. Rekonštrukcia vykurovania v zdravotnom stredisku, zatiaľ iba poschodie. Budúci rok sa 

uskutoční aj prízemie. 

8. Oprava strechy a výmena okien na budove obecného úradu. 

 

6. Plán práce hlavného kontrolóra obce Trstice na I. štvrťrok 2021 

Margit Cserkó, kontrolórka obce oboznámila prítomných s dokumentom: Plán práce hlavného 

kontrolóra na I. štvrťrok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ berie na vedomie Plán práce hlavného kontrolóra na I. štvrťrok 2021, ktorý bol vyvesený 

na úradnej tabuli obce, aj na webovej stránke obce pre verejnosť. /viď. prílohu/ 

 

7. Schválenie VZN obce Trstice o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné 

odpady na území obce Trstice 

 

Eva Kaczová, starostka obce Trstice informovala poslancov, že firma FCC, s ktorou 

máme uzavretú zmluvu o uložení komunálneho odpadu zvýšila ceny uloženia odpadu na takmer 

dvojnásobok pôvodnej sumy. Zatiaľ sme platili za uloženie 28,80,- EUR/t s DPH od 1. januára 

2021 budeme platiť 40,- EUR s DPH za komunálny odpad. Okrem uloženia komunálneho 

odpadu budeme platiť viac aj za tzv. objemový odpad. Objemový odpad je kontajnerový odpad, 

ktorý doteraz občania obce len vyniesli na zberný dvor bezplatne. Cena tohto odpadu sa zvýši z 

35,- EUR za tonu na 60,- EUR za tonu. Nakoľko obci vzniknú náklady aj s odvezením tohto 

odpadu na skládku, od 1. januára obec bude nútená spoplatniť aj odovzdávanie tohto odpadu.  

Po prerokovaní uvedených cien, s Výborom pre životné prostredie sa navrhuje zvýšenie 

poplatku za komunálny odpad z pôvodnych 23,- EUR na 28,- EUR na osobu za rok. Uvedené 
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zvýšenie síce nepokrýva všetky náklady na komunálny odpad, ale doteraz nesploplatnený 

objemový odpad má vyrovnať tento rozdiel. Spoplatnenie objemového odpadu bude tak v rovine 

80,- EUR/t.  

VZN bolo vyvesené 15 dní pred konaním zasadnutia OZ a pred 1.1.2021 uplynie aj 

ďalších 15 dní, a tým sa naplní podmienka zverejnenia VZN 15 dní pred schválením a 15 dní po 

schválení. Žiadne pripomienky v ráci pripomienkového konania sme nedostali. 

Zs. Gányi: Poobzerali sme sa po iných dodávateľoch uloženia odpadu, tj. po iných skládkach? 

Či inde náhodou to nie je lacnejšie? 

E. Kaczová: Áno, pred návrhom na zvýšenie sme sa poobzerali po iných skládkach, pre nás 

dostupných, a aj po takých, čo pre nás síce nie sú dostupné, ale cena by mohla byť zaujímavá 

kvôli porovnaniu. Boli to Šamorín, Nové Zámky, Banská bystrica a i. a všetky pracovali s 

vyššími cenami, ako súčasná a nám najviac dostupná skládka firmy FCC (bývalá ASA). Všetky 

údaje, ktoré máme k dispozícii pracujú už teraz v roku 2020 s vyššou cenou, než na akú FCC 

zvýšila svoje ceny od 1.1.2021. Takže je bezpredmetné meniť dodávateľa kvôli cene.  

Uznesenie č. 2020/XII/1 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

 

❖ p r e r o k o v a l o   VZN obce Trstice o miestnom poplatku za komunálne a drobné 

stavebné odpady na území obce Trstice 

 a 

❖ s c h v á l i l o VZN obce Trstice o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné 

odpady na území obce Trstice. 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov:    11 

počet prítomných:  10 

z toho za:                10 

proti:                        0  

zdržalo sa:                0   

nehlasoval:               0  

 

 

8. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za nájom 

majetku obce Trstice 

 

Eva Kaczová, starostka obce Trstice uviedla, že predložený sadzobník cien  má za cieľ 

aktualizovať  ceny za ktorých obec poskytuje svoje služby, nakoľko tieto ceny sa nemenili 

minimálne od prechodu slovenských korún na euro, tj. od roku 2009. Ceny nie sú aktuálne, 
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nezohľadňujú náklady obce pri výkone niektorých činností a nezohľadňujú ani aktuálnu ponuku 

služieb obce. V tabuľke sa uvádzajú doterajšie ceny aj návrh na zmenu.  

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ p r e r o k o v a l o  

a 

❖ s c h v á l i l o   sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané 

obcou a za nájom majetku obce Trstice. (viď. tabuľku) 

 

Služba návrh do 

31.12.2020 

Vyhlásenie miestneho rozhlasu v pracovných dňoch v 

pracovných dňoch čase od 8.00 do 16.00 hod. 

5,- EUR 3,31 

Poplatok za 1 trhové miesto 7,- EUR 6,64 

Manuálne práce pre občanov s trvalým pobytom v Trsticiach  

FO   1 hod. 

10,- EUR 15,- 

Manuálne práce pre právnické osoby a fyzické osoby bez 

trvalého pobytu v Trsticiach  

20,- 15,- 

Prenájom veľkoobjemového kontajnera za každý aj začatý deň 

(24 hodín )   V cene prenájmu nie je započítaná cena za 

odvoz a poplatok za skládkovanie odpadu. 

5,- € - 

Prenájom veľkoobjemového kontajnera za každý aj začatý deň 

( 24 hodín )   V cene prenájmu je započítaná cena za odvoz a 

poplatok za skládkovanie odpadu. 

5,- EUR + 

80,- EUR/t 

50 

Prenájom drobného majetku obce za deň za sadu (stany, lavice, 

a i.) 

5,- EUR - 

Prenájom techniky obecného úradu za hodinu   

- Traktor za každú začatú hodinu 20,- EUR 20 

- Čelný nakladač za každú začatú hodinu 30,- EUR 28 

- Príves za každú začatú hodinu 5,- EUR - 

Prenájom sobášnej siene na hodinu  10,- EUR - 

Prenájom hrobového miesta    

- 1 miestny hrob za 10 rokov 20,- EUR 16,59 

- 2 miestny hrob za 10 rokov 30,- EUR 26,55 

- Katafalk (márnica) za deň 20,- EUR 9,95 

Vývoz splaškovej vody (fekál) 17,- EUR 16,59 

Vývoz ½ splaškovej vody 12,- EUR 11,61 

Vlastný vývoz splaškovej vody na ČOV m3 0,50,- EUR 0,50 

Vývoz hnoja 12,- 12,- 
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9. Schválenie občianskych žiadostí 

Žiadosť č. 1. – Mgr. Mónika Juhos, Trstice 285 

Uznesenie č. 2020/XII/2 

OZ v Trsticiach: 

❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 06.08.2020 (ďalej len ako 

„Žiadosť“), a to žiadateľa: Mgr. Mónika Juhos, nar. ...., bytom Trstice č. 285 (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: 241/2 a parc. č. 242/2 – podiel obce: 5/25,  206,2  m2 . 

 

Predajná cena pozemku je podľa aktuálneho VZN 20 €/m2.   Spolu: 206,2 m2 x 20 €  = 4124 €,  

aj to, že všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ.   

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0  

 

Žiadosť č.2 – Obyvatelia osembytovky č. 517,518  

Uznesenie č. 2020/XII/3 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ odročilo žiadosť obyvateľov osembytovky č. 517,518, o rekonštrukciu jarku a mriežky. 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0   

 

Žiadosť č.3 – Mária Borková,  Trstice 192 

Uznesenie č. 2020/XII/4 
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OZ v Trsticiach: 

❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 17.08.2020 (ďalej len ako 

„Žiadosť“), a to žiadateľa: Mária Borková, rod. Káloziová,  nar. ...., bytom Trstice č. 192 

(ďalej len ako „Žiadatel“),  
 

❖ OZ  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: 1034/163 o výmere 83 m2, z dôvodu hodného 

sobitného 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. 

 

OZ schválilo aj predajnú cenu na základe VZN č. 2/2020.  Spolu: 83 m2 x 5 €  = 415 €,  aj to, 

že všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného 

geometrického plánu.   Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 17.08.2020 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa § 9a  ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto uznesenia 

č. 2020/XII/4.  

 

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  

10. 12. 2020.  

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

Žiadosť č . 4 – Alžbeta Nagyová,  Trstice 166 

Uznesenie č. 2020/XII/5 

OZ v Trsticiach: 

❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 17.08.2020 (ďalej len ako 

„Žiadosť“), a to žiadateľa: Alžbeta Nagyová, rod. Nagyová,  nar. ....., bytom Trstice č. 

166 (ďalej len ako „Žiadatel“),  
 

❖ OZ  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: 1034/164 o výmere 86 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 



9 

 

žiadateľ. 

 

❖ OZ schválilo aj predajnú cenu na základe VZN č. 2/2020.  Spolu: 86 m2 x 5 €  = 430 €,  

aj to, že všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov 

novovytvoreného geometrického plánu.   Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 

17.08.2020 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a  ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. je prílohou tohto uznesenia č. 2020/XII/5.  

 

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 10. 12. 2020.  

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

Žiadosť č. 5 – Vavrinec Bugár, Trstice 1096 

Uznesenie č. 2020/XII/6 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

 

❖ n e s c h v á l i l o odpredaj majetku obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti: 

zastavaná plocha parc. č. 450/36 o rozlohe cca. 30 m2 , a to žiadateľa: Vavrinec Bugár, 

bytom Trstice 1096, lebo na uvedenej parcele sú vybudované inžinierske siete ku ktorým 

musí mať obec bezpodmienečný prístup. 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

Žiadosť č. 6 –  Halász Štefan, Trstice 981 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach 

❖ b e r i e   n a  v e d o m i e žiadosť p. Štefana Halásza, a informuje žiadateľa že jarok 

pred jeho domom spĺňa funkciu odvodnenia.  
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Žiadosť č.7 – Kristína Bartalosová, Trstice 547 a Ladislav Králik, Trstice 1184  

Uznesenie č. 2020/XII/7 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ o d r o č i l o   žiadosť Kristíny Bartalosovej, bytom Trstice č. 547 a Ladislava Králika, 

bytom Trstice 1184 – odkúpenie časti pozemku parc.č. 318/1 a 327/6 pre vytvorenie 

prístupovej cesty k parcele č. 330. 

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

Žiadosť č. 8 – ROUTE 561 s.r.o. 

Uznesenie č. 2020/XII/8 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ o d r o č i l o žiadosť pre ROUTE 561 s.r.o., odpredaj pozemku, parc.č. 1612/9, zastavaná 

plocha a nádvorie v celkovej výmere 257.  

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

Žiadosť č. 9 – ROUTE 561 s.r.o. 

Uznesenie č. 2020/XII/9 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  
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❖ s c h v á l i l o  prijatie   ponuky   ROUTE 561 s.r.o.,  bezodplatné dodanie majetku dielo 

SO 07 Verejné osvetlenie v podnikateľskej zóne Trstice. Obec Trstice bezodplatne prijme 

hotové dielo do svojho majetku. 

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

Žiadosť č. 10 – Arpád Sárkány, Trstice1014 

Žiadosť sa týka ponuky p. Arpáda Sárkánya obci na odkúpenie majetku a zároveň aj neuplatnenia 

predkupného práva obce, nakoľko prevádzka hostinca a priľahlé pozemky prevezme do svojho 

majetku žiadateľova matka, aby mohla pokračovať v doterajšej  činnosti. 

Uznesenie č. 2020/XII/10 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach 

❖ p r e r o k o v a l o  Návrh (Ponuka) na odkúpenie nehnuteľností na základe predkupného 

práva (ďalej len ako „Návrh“), a to navrhovateľa: Arpád Sárkány, rod. Sárkány, nar. ...., 

trvale bytom 925 42 Trstice 1014 (ďalej len ako „Navrhovateľ“), 

 

❖ n e s c h v á l i l o  Návrh Navrhovateľa, z dôvodu že Obec Trstice nemá záujem 

o uplatnenie si predmetného predkupného práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa 

v kat. území Trstice, obec Trstice, okres Galanta, evidovaným v katastri nehnuteľností 

vedenom Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom na LV č. 3650 ako budova 

školy so súpisným číslom 343, postavená na pozemku parcely registra „C“ evidovanej na 

katastrálnej mape pod parc. č. 175/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m², 

budova školy so súpisným číslom 343, postavená na pozemku parcely registra „C“ 

evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 175/10 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 77 m², pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod 

parc.č. 175/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 348 m², pozemok parcely registra 

„C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc.č. 175/5 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 134 m², pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod 

parc.č. 175/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m², pozemok parcely registra 

„C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc.č. 175/9 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 35 m², pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod 

parc.č. 175/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m² (ďalej len ako 

„Nehnuteľnosti“). Predkupné právo je vedené na liste vlastníctva pod V 3473/2012.  
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❖ Napriek skutočnosti, že Obec Trstice na základe vyššie uvedeného Návrhu nevyužije 

svoje predkupné právo k uvedeným Nehnuteľnostiam, predkupné právo v prospech Obce 

Trstice k Nehnuteľnostiam zostáva i naďalej zachované voči ďalším nadobúdateľom.  

 

❖ Návrh nebol schválený viac ako trojpätinovou väčšinou na OZ dňa 10.12.2020.  

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

Žiadosť č. 11 – Ronald Gombos, Trstice 685 

P. Ronald Gombos si podal žiadosť o odkúpenie pozemku pod vlastnou nehnuteľnosťou, na 

parcele č. 2350/3 v rozsahu 446 m2 a parc. č. 2350/2 v rozsahu 417 m2, pozemok vedený na LV 

č. 3987. Ide o pozemok, ktorý je dlhodobo zanedbaný, ktorý je obývaný občanmi, ktorí nemajú 

splnené základné povinnosti voči obci, neplatia poplatok za odvoz komunálneho odpadu 

a vytvárajú na pozemku podmienky, ktoré sú z hygienických a epidemiologických dôvodov 

nebezpečné. Na základe uvedeného viacerí občania z tej ulice si podali podnet na obec, aby 

v danej veci konala. Nakoľko občania vytvárajú podmienky na rozširovanie hlodavcov a ako 

prenášači rôznych ochorení pozemok je rizikovým faktorom v širšom okruhu ulice, navrhuje sa 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa predmetný pozemok odpredať žiadateľovi.  

Uznesenie č. 2020/XII/11 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ p r e r o k o v a l o žiadosť Ronalda Gombosa, Trstice 685, odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce Trstice, ktorý je vedený na LV č. 3987, parc.č.: 2350/3 v rozsahu 446 

m2 a parc. č. 2350/2 v rozsahu 417 m2 a  

 

❖ s c h v á l i l o, žiadosť Ronalda Gombosa, Trstice 685, odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce Trstice, ktorý je vedený na LV č. 3987, parc.č.: 2350/3 v rozsahu 446 

m2 a parc. č. 2350/2 v rozsahu 417 m2.  

 

❖ Predajná cena je vzhľadom na podmienky za ktorých si žiadateľ kupuje znížená na 10 

€/m2. Spolu: 863 x 10 = 8630 €. Všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ. 
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Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

Žiadosť č. 12 – Ján Győri, Trstice 1039 

Uznesenie č. 2020/XII/12 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ o d r o č i l o žiadosť Jána Győri, bytom Trstice 1039, o rekonštrukciu jarku a mriežky. 

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

Žiadosť č.13 – Mária Rádio Mirjam – Komárom 

Uznesenie č. 2020/XII/13 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ n e s c h v á l i l o žiadosť pre „Mária Rádió Mirjam, o.z.“ Komárno, poskytnutie 

finančnej výpomoci. 

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 
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Žiadosť č. 14 – Margita Győriová, Trstice 121 

Žiadosť obyvateľa č. d. Trstice 121 ktorá súvisí z pripojením na obecnú kanalizáciu nie je 

v kompetencii obecného zastupiteľstva ale Obecného úradu. Žiadosť č. 15 – Tibor Kürthy, 

Trstice 1124 

Uznesenie č. 2020/XII/14 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ n e s c h v á l i l o žiadosť  Tibora Kürthyho bytom Trstice 1124, o prenájom priestorov 

v objekte č. d. 226, vzhľadom na to že tieto priestory sú momentálne obsadené a obec 

nedisponuje voľnými kapacitami ktoré by bolo možné prenajať. 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

Žiadosť č.16 – Jozef Győri, Trstice 1082 

Uznesenie č. 2020/XII/15 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ o d r o č i l o  žiadosť  Jozefa Győri, bytom Trstice 1082 – riešenie nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

Žiadosť č. 17 – Sárkány Ladislav, Trstice 463  

Uznesenie č. 2020/XII/16 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  
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❖ s c h v á l i l o žiadosť Ladislava Sárkánya, bytom Trstice č. 463, žiadateľ pozemok môže 

užívať – parc.č. 696/3 na parkovanie,  ale je zakázané tento pozemok nanosiť, alebo 

zastavať.  

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

10. Obecné žiadosti 

Starostka obce Trstice Mgr. Eva Kaczová predkladá nasledovné body programu na schválenie: 

1. Schválenie kúpnej ceny Závlahovej  stavby „ZP Trstice II.“, objekt „rúrová sieť B3“, 

inventárne číslo 5203135010: 

 -   časť závlahovej vetvy B3 AZC DN 200, v dĺžke 9,71 m, nachádzajúcej sa na parcelách 

p. č. KN-C 1034/70 , zapísaných na LV č. 1551 k.ú. Trstice, obec Trstice, okres Galanta, 

Okresného úradu Galanta.  

Predmet kúpy-predaja je prebytočný nehnuteľný majetok, neevidovaný na liste vlastníctva, vo 

vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý spravuje Hydromeliorácie, štátny podnik, so sídlom 

Vrakunská 29, 82563 Bratislava a kúpna cena je oslobodená od DPH. 

Uznesenie č. 2020/XII/17 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ p r e r o k o v a l o kúpnu cenu predmetu žiadosti a možnosť uzatvorenia zmluvy medzi 

obcou Trstice a s firmou Hydromeliorácie š.p. a 

 

❖ s c h v á l i l o  predloženú kúpnu cenu štátnym podnikom Hydromeliorácie.  

 

Kúpna cena hore uvedeného predávaného majetku spolu, je vypočítaná podľa Znaleckého 

posudku č. 14/2020 (ďalej len posudok), ktorý vypracoval dňa 10.12.2020 v Bratislave Ing. 

Ľuboš Jakubec, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom MS 

SR pre odbor stavebníctvo 37 00 00, v odvetviach 37 03 00 Vodné stavby, 37 05 00 Líniové 

stavby, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností 37 09 01 a 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných 

prác, evidenčné číslo znalca 915544 (znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 

14/2020).  



16 

 

Kúpnu cenu tvorí: 

a) všeobecná hodnota hore uvedeného závlahového potrubia na prevod,  

b) všeobecná hodnota pre časť závlahového potrubia vetvy:  

- všeobecná hodnota stanovená v posudku pre časť závlahovej vetvy B3 AZC DN 200, v 

dĺžke 50,61 m a závlahovej vetvy B3 z DN 150 v dĺžke 78,57 m, nachádzajúcej sa na 

parcelách p. č. KN-C 1034/84, 1034/91, 1034/90, 1034/89, 1034/88, 4795/11 , k.ú. Trstice, 

obec Trstice, okres Galanta, Okresného úradu Galanta. Sú to časti nevyužiteľného potrubia 

pre aplikáciu závlahy, ktoré sa nachádzajú na priľahlých pozemkoch v k.ú. Trstice 

c) náklady š.p. vynaložené na vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie predchádzajúceho 

súhlasu na uzavretie zmluvy na prevod vlastníctva majetku štátu podľa § 45a ods. 1 a 3 

zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení 

neskorších predpisov na MPRV SR. 

 

❖  OZ zároveň s c h v á l i l o  uzavretie kúpno-predajnej zmluvy medzi  Obcou Trstice a 

š.p. Hydromeliorácie vo veci, ktorá predstavuje predmet predchádzajúceho bodu. 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov:    11 

počet prítomných:  10 

z toho za:                10 

proti:                        0  

zdržalo sa:                0   

nehlasoval:               0  

 

2. Schválenie spolufinancovania malého projektu obce 

Obec Trstice podala žiadosť na uskutočnenie spoločného projektu s obcou Hegyeshalom (HU) 

do programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko  Fond malých projektov, 

Registračné číslo malého projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/328. Názov malého projektu: 

Pohraničný folklór/ Határmenti folklór. Získanie finančnej dotácie predstavuje povinnosť 

žiadateľa spolufinancovať projekt vo výške 15%, tj. 4 988,16,- EUR. 

 

Uznesenie č. 2020/XII/18 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach 

❖ p r e r o k o v a l o   

zámer obce Trstice podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výzve Kisprojekt 

(Registračné číslo malého projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/328) 

a 

❖ s c h v á l i l  o  

spolufinancovanie projektu v rámci výzvy SK HU WETA 1901 s názvom projektu 

Pohraničný folklór/Határmenti folklór vo výške 15%,  t. j. 4988, 16 EUR.   
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11. Zrušenie VZN obce č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov 

obce Trstice – na základe protestu okresnej prokuratúry 

 

Uznesenie č. 2020/XII/19 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ p r e r o k o v a l o námietky okresnej prokuratúry vo VZN obce č. 1/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií z prostriedkov obce Trstice podľa zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a  

❖ s c h v á l i l o, že  na nasledujúcom zasadnutí  OZ bude  zaradené nové znenie VZN obce 

týkajúce sa poskytovania dotácií z prostriedkov obce Trstice so zohľadnením všetkých 

námietok Okresnej prokuratúry v Galante. 

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

12.Vymenovanie nového veliteľa dobrovoľného hasičského zboru v Trsticiach 

 

Uznesenie č. 2020/XII/20 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na svojom zasadnutí dňa 10.12.2020 na základe návrhu 

Dobrovoľného hasičského zboru Trstice zo dňa 07.12.2020 a stanoviska Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru v Galante č. ORHZ-GA2-434-001/2020 zo dňa 09.12.2020 

súlade s § 33 ods. (4) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov  

❖ p r e r o k o v a l o vymenovanie nového vedenia dobrovoľného hasičského zboru  

v Trsticiach a  

 

❖ s c h v á l i l o  

 

vymenovanie dňom 01.01.2021 za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Trstice 

Ladislava Káloziho a nasledovných členov: 

Marek Jäger, Štefan Androvics, Pavel Gombos, Ján Vangel, Ján Vangel ml., Balázs Nagy, 

Alexander Erdélyi, Bálint Farkas, Tomás Kilácskó, Gergely Nagy, Tibor Sárkány, Roland 

Csütörtöki.  
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Odôvodnenie: Všetci menovaní členovia spĺňajú odbornú spôsobilosť na uvedenú 

funkciu v zmysle ustanovení vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení 

neskorších predpisov. 

 

Zároveň v zmysle § 33 ods. (4) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov dňom 31.12.2020  

 

❖ o d v o l á v a z funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Trstice Štefana 

Androvicsa.  

 

Hlasovanie:  

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0  

zdržalo sa:  0   

nehlasoval:  0 

 

13. Diskusia 

Bez pripomienky. 

 

14. Záver 

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

 


