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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach,  

dňa 23.4.2021 

 

 

 

 

Materiál Meno/Funkcia Dátum Podpis 

Zapísala: 

 

Mgr. Anikó Hegedűs Győri 

 

29.4.2021 *podpísané 

Overili: Za OZ : 

Arpád Borka 

Karol Gombos 

 

29.4.2021 

29.4.2021 

*podpísané 

*podpísané 

Schválila: Mgr. Eva Kaczová 

starostka obce 

29.4.2021 *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. 

 

 

 



Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach, 

konaného dňa 23.04.2021 

 

Prítomní: 

- poslanci OZ na základe prezenčnej listiny 

- starostka obce  

- kandidát na funkciu hlavného kontrolóra na základe prezenčnej listiny 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) Mgr. Eva Kaczová, starostka obce  privítala 

prítomných a otvorila zasadnutie.  

Zasadnutie OZ pokračovalo podľa modifikovaného programu: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Schválenie zákonného odchodného pre pani hlavnú kontrolórku obce 

5. Schválenie vyznamenania  pre pani Margit Cserkó 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

    

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

1. Arpád Borka 

2. Karol Gombos 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Mgr. Eva Kaczová, starostka obce navrhla schváliť program zasadnutia. 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0 

zdržalo sa:  0 

nehlasoval:  0 

 



4. Schválenie zákonného odchodného pre pani hlavnú kontrolórku podľa §11 zákona 

č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení  

 

 

Margit Cserkó bola posledných 6 rokov hlavnou kontrolórkou obce, keď vykonávala činnosti, 

ktoré jej ukladala zákon o obecnom zriadení, ale aj  mnohé iné činnosti. Medzi najdôležitejšie 

za uplynulé roky patrili najmä tieto: 

- Vypracovávala všeobecne záväzné nariadenia, smernice a interpelácie  v rokoch 2015 až 

2018; 

- Vypracovala zoznam pomenovaní ulíc v pbci Trstice, ktorý predložila na schválenie OZ; 

- Podľa § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vypracovala správu hlavného 

kontrolóra k hospodáreniu obce;  

- Vypracovala stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu a k záverečnému účtu obce 

každý rok; 

- Spracovala zámery obce na odpredaj a prenájom nehnuteľností; 

- Vypracovala štatút obce v roku 2017; 

-  Vypracovala program zasadnutí obecného zastupiteľstva v rokoch 2015 až 2018; 

- Skontrolovala zápisnice zasadnutí OZ v rokoch 2015 až 2018; 

- Kontrolná činnosť podľa zákona – tp zn. účtovníctvo, pokladňa, priamo riadené 

rozpočtové organizácie. 

Pani hlavná kontrolórka bola oprávnená nárokovať si svoje administratívne výdavky, avšak za 

6 rokov sa ani raz nestalo, že by účtovala tieto náklady v súvislosti s jej činnosťou.  

Z uvedeného dôvodu starostka obce Trstice a Komisia pre finančné záležitosti navrhuje, aby jej 

bolo udelené dvojmesačné odchodné, čo podľa zákonníka práce patrí každému zamestnancovi 

po 6 rokoch súvislého a nepretržitého výkonu činnosti.  

 

Uznesenie č. 2021/IV/1 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ s c h v á l i l o 

 

vyplatenie zákonného odchodného pre pani hlavnú kontrolórku, p. Margit Cserkó podľa písm. 

j) §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, ako odmenu za kvalitný výkon práce počas 

6 rokov. Výška odchodného sa určila podľa Zákonníka práce, čo predstavuje 2-mesačnú 

výplatu po 6 rokoch súvislého a nepretržitého výkonu činnosti.  

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0 

zdržalo sa:  0 

nehlasoval:  0 

 



5. Schválenie vyznamenania  pani Margit Cserkó 

 

Pani Margit Cserkó bola zakladajúcou členkou MKDH v roku 1990 v našej obci a od 

roku 1994 do roku 1998 bola predsedkyňou tejto strany. Od roku 1990 sa zúčastnila všetkých 

volieb a za toto obdobie získala vždy vysoký počet hlasov a dostala sa do najvyššieho vedenia 

obce. Predsedala početnému množstvu výborov a prispela tak k efektívnemu fungovaniu 

samosprávy  súvislých 25 rokov. Následne vyhrala výberové konanie a pracovala v prospech 

obce ďalej 6 rokov, ako hlavná kontrolórka obce. Nikto iný nepôsobil tak dlho v najvyššom 

vedení samosprávy, ako ona. So svojou prácou prispela k tomu, aby bola zabezpečená pluralita 

názorov a politických hnutí v našej obci, čo je základom demokracie. 

Z uvedeného dôvodu starostka obce Trstice navrhuje udeliť vyznamenanie pre pani Margit 

Cserkó za dlhoročnú prácu v prospech obce Trstice s finančnou odmenou vo výške 700,- EUR 

netto. 

 

Uznesenie č. 2021/IV/2 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ s c h v á l i l o 

 

udelenie vyznamenania pre p. hlavnú kontrolórku Margit Cserkó  podľa písm. j) a o) §11 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za svoju 31 ročnú prácu 

v prospech obce Trstice. S vyznamenaním sa zároveň udeľuje odmena  po zdanení a odvodov 

700,- EUR. 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:   0 

zdržalo sa:  0 

nehlasoval:  0 

 

6. Diskusia 

 Bez pripomienok. 

 

7. Záver 

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a prerušila rokovanie. 


