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*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 30.06.2020
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:
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie modifikovaného programu
Referát starostky obce
Plán práce hlavného kontrolóra obce Trstice na II. polrok 2020
Schválenie záverečného účtu obce Trstice
Schválenie zámeru obce podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu s
názvom „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
8. Schválenie nájomnej zmluvy s firmou Maxnetservices s.r.o.
9. Schválenie občianskych žiadostí
10. Schválenie VZN o predaji nehnuteľnosti
11. Diskusia
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov:
1. Arpád Borka
2. Ing. Vojtech Nagy

3. Schválenie modifikovaného programu zasadnutia
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce navrhla schváliť, aby zasadnutie pokračovalo podľa
modifikovaného programu.
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Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

4. Referát starostky obce
Posledné zasadnutie sa konalo 2. februára, na ktorom sme schválili rozpočet obce na rok
2020.
29. februára sa uskutočnili voľby do parlamentu, a chcem sa poďakovať za každý jeden hlas,
ktorý som dostala, je to dobrý signál pre mňa, že práca ktorú robíme má zmysel.
Vírusová situácia v obci
Týždeň po parlamentných voľbách sa začala expandovať vírusová situácia v krajine aj v obci.
Vykonali sme opatrenia, ktoré boli nasledovné:
-

Aktualizovali sme členov krízového štábu s ohľadom na zdravotnícku hrozbu. Prijali
sme veľa striktných opatrení, ktoré sa ukázali ako správne, lebo novo nastupujúca
vláda prijala opatrenia v rovnakom rozsahu. Máloktoré opatrenia sme museli
upravovať po nástupe novej vlády.

- Dali sme do výroby a rozdali sme 2000 kusov rúšok, takže sme dostali do každej domácnosti
aspoň 2 rúška, čo bolo dôležité hneď na začiatku, keď rúška boli nedostupné.
- školy sme mali zavreté podľa nariadenia vlády od 13. marca, ale hneď keď to bolo možné
sme ich otvárali opäť.
- pravidelne sme dezinfikovali všetky verejné priestranstvá, školy, škôlky s profesionálnou
dezinfekciou. Podarilo sa nám vyhrať projekt na VÚC Trnava na nákup dezinfekčných
prostriedkov a na prístroj, ktorým je možné dezinfikovať veľké interiéry, ako sú školy,
obecný úrad, kostol alebo kultúrny dom. Je to veľmi užitočná investícia, lebo je to možné
využívať aj keď túto vírusovú situáciu končíme, a budeme mať len obyčajnú chrípkovú
epidémiu. Teoreticky, aj prakticky je možné školy a škôlky pred veľkými prázdninami
vydezinfikovať a deti sa môžu vrátiť do čistého a vydezinfikovaného prostredia.
Na základe epidémie, a avizovaných škrtov v štátnom rozpočte sme modifikovali aj náš
rozpočet a upravili sme to tak, aby sme mohli urobiť či najviac práce v obci.
Dane a poplatky za odpad
Bol veľký ruch na jar, kedy sa spustil výber dane a poplatkov za odpad. Všetci tí, ktorí chodia
na zasadnutia a sledujú našu internetovú stránku mohli vedieť, že poplatky a dane sa zvýšia
3

v tomto roku, lebo boli neporovnateĺne nižšie voči okolitým dedinám a vôbec nepokrývali
náklady, ktoré sú napr. vyložené na odpadové hospodárstvo. Vďaka disciplinovanosti
občanov sa nám podarilo vyzbierať veľké percento poplatkov, ďakujem im za to.
Práce v obci
1. Čiastočná rekonštrukcia obecného úradu a výmena. Uskutočnila sa čiastočná rekonštrukcia
obecného úradu, vymenili sa okná na prednej strane budovy, priestory na prízemí dostali novú
maľbu. Bolo nutné vymeniť aj strechu, nakoľko staré betónové črepiny padali a boli
nebezpečné. S týmto výdavkom sme nepočítali v rozpočte, ale s preskupením položiek sme to
vedeli vyfinancovať.
2. asfaltovanie – priebežne celý prvý polrok prebiehajú opravy ciest v obci, minuli sme 6 ton
vrecového asfaltu. Ani vďaka zníženému rozpočtu sa nemusíme vzdať oprave plánovaných
ulíc a vloženiu nového asfaltu. Platí naďalej, že od farského úradu až do polovice Kurtovho
radu bude prebiehať oprava cesty a následne asfaltovanie, a tiež platí, oprava a asfaltovanie
ciest za benzínovou pumpou až po lesníctvo.
3. Detské ihrisko – mali sme tento rok naplánované vybudovanie veľkého detského ihriska,
ale žiaľ tento rok sa to musí zredukovať. Nevzdávame sa však vybudovaniu ihriska, len tento
rok to bude o niečo skromnejšie. Ihrisko bude za školskou telocvičnou na obecnom pozemku.
4. Klub dôchodcov – Vykonali sme aj tu opravné práce, menili sme podlahu v strednej
miestnosti, kde zatiaľ nebola len stará zeminová. Táto miestnosť teda dostala betónovú
podlahu, spolu s izoláciou, novou gumou a vymaľovaním.
5. Kanalizačné prípojky a strativody – naďalej pokračujeme vo výstavbe nových strativodov
na miestach kde je veľká kulminácia dažďovej vody po rýchlych letných dažďoch. Je to pre
obec veľmi nákladné tam posielať vždy obecné cisterny aby bola voda odstránená, ináč tá
voda bráni pohybu na cestách. Vybudovali sme pri radových domoch a pri OOC Naďalej
budujeme kanalizačné prípojky na miestach, ktoré už mali byť napojené na kanalizáciu.
Napojili sa verejné budovy, ktoré doteraz ešte neboli, a to kultúrny dom, OOC a škola zo
zadnej strany.
6. Projekt jednoduchých pozemkových úprav sa tiež vďaka vírusu posunul, namiesto apríla
začnú až v septembri.
7. Leto: S ohľadom na dlhé nútené prázdniny detí sme sa snažili zostaviť letný program tak,
aby bol nápomocný v prvom rade rodičom, ktorí si už minuli všetky svoje dovolenky počas
zrušenia školskej dochádzky. Škôlka bude otvorená celý júl, už tradične. Bola možnosť
nechať otvorenú škôlku aj počas augusta, ale zo strany rodičov nebol záujem. Do letného
školského tábora je možné sa prihlásiť ešte budúci týždeň. Následne pokračujú dva tábory
Csemadoku na miestnom futbalovom ihrisku , potom týždeň voľno a následne pokračujeme
s táborom pre šikovné ručičky. V spolupráci so školou a Csemadokom tak vieme vykryť 4
týždne z dvojmesačných prázdnin, čo je dosť veľká pomoc pre rodiny s deťmi.
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5. Plán práce hlavného kontrolóra obce Trstice na II. polrok 2020

Margit Cserkó, kontrolórka obce informovala prítomných s dokumentom: Plán práce
hlavného kontrolóra na I. polrok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach berie na vedomie Plán práce hlavného kontrolóra na I.
polrok 2020, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce, aj na webovej stránke obce pre
verejnosť. (viď. prílohu)

6. Schválenie záverečného účtu obce Trstice
Mgr. Zsolt Gányi predseda Finančnej komisie oboznámil prítomných s dokumentom
záverečný účet obce na rok 2019, ktorý bol taktiež vyvesený na úradnej tabuli obce a aj
na webových stránkach obce pre verejnosť.
V roku 2019 bol celkový investičný obrat 3,52 mil. €. Čo sa týka príjmov, tie boli splnené na
100,67 %, na strane výdavkov sme dosiahli číslo 97,73 % (viď: www.trstice.sk – záverečný
účet 2019).
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019:
Kontrolórka obce navrhovala, aby OZ schválilo záverečný účet obce na rok 2019
s výhradami. /viď. prílohu: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce
Trstice za rok 2019/

Uznesenie č. 2020/VI/1
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo, záverečný účet obce 2019 s výhradami, ktorý
bol vyvesený na 15 dní na úradnej tabuli obce, aj na webovej stránke obce pre verejnosť. /viď.
príloha/
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

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

7. Schválenie zámeru obce podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok
k projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
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Ing. Róbert Lukács, oboznámil prítomných s tým, že napriek tomu, že sa minulý rok
nepodarilo rozbehnúť projekt odvodu dažďovej vody, tento rok sa opäť bude uchádzať obec
o podporu projektu na odvod dažďovej vody, budovanie odvodňovacích kanálov a
a vsakovacích jám.
Uznesenie č. 2020/VI/2
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok 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-SC211-2020-62“. Spolufinancovanie
realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu
v súlade s podmienkami poskytnutej dotácie.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

8. Schválenie nájomnej zmluvy s firmou Maxnetservices s.r.o.
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce oboznámila prítomných:
Firma Maxnetservices s.r.o. zaoberajúca sa budovaním optickej siete v našej obci má záujem
o prenájom časti suterénu v budove obecného úradu, a ako protihodnotu ponúkajú bezplatný
internet v obecných budovách.
Uznesenie č. 2020/VI/3
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy s firmou
Maxnetservices s.r.o., prenájom miestnosti v budove obecného úradu bez nájomného,
a zároveň obecné budovy by mali internet bezplatne.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

9.Schválenie občianskych žiadostí
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Ing. Róbert Lukács, predseda stavebnej komisie informoval prítomných o žiadostiach na kúpu
pozemkov za Mierovou ulicou.
1. žiadosť – Július Szarka a manželka, Trstice č. 158
Uznesenie č. 2020/VI/4
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 15.5.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“), a to
žiadateľov: Július Szarka, nar. 05.05.1962, bytom Trstice č. 158 a manželka Zsuzsanna
Szarka Mgr., rod. Zelinková, nar. 21.12.1967, bytom Trstice č. 158 (ďalej len ako
„Žiadatelia“),
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: 1034/156 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 používajú žiadatelia.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 78 m2 x 1 € = 78 €, aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného
geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 15.5.2020 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto
uznesenia č. 2020/VI/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 30.06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
2. žiadosť – Tomáš Kilácskó a Katarína Juhosová, Trstice č. 162
Uznesenie č. 2020/VI/5
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 18.5.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“), a to
žiadateľov: Tomáš Kilácskó, nar. 17.06.1982 , bytom Trstice č. 162 a Katarína Juhosová, rod.
Juhosová, nar. 11.11.1980 , bytom Trstice č. 162 (ďalej len ako „Žiadatelia“),
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: 1034/160 o výmere 82 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 používajú žiadatelia.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 82 m2 x 1 € = 82 €, aj to, že
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všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného
geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 18.5.2020 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto
uznesenia č. 2020/VI/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 30.06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
3. žiadosť – Tomáš Csánó, Trstice č. 179
Uznesenie č. 2020/VI/6
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 31.03.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľa: Tomáš Csánó, nar. 21.08.1978 , bytom Trstice č. 179(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: 1034/104 o výmere 93 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.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 93 m2 x 1 € = 93 €, aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného
geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 31.03.2020 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto
uznesenia č. 2020/VI/6.
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 30. 06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
4. žiadosť – Csaba Borka, Trstice č. 171
Uznesenie č. 2020/VI/7
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 31.03.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľa: Csaba Borka, nar. 25.07.1972 , bytom Trstice č. 171 (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: 1034/169 o výmere 89 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.
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OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 89 m2 x 1 € = 89 €, aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného
geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 31.03.2020 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto
uznesenia č. 2020/VI/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 30. 06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
5. žiadosť – Tomáš Czanik a Jozef Czanik, Trstice č. 159
Uznesenie č. 2020/VI/8
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 24.02.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľov: Tomáš Czanik, nar. 21.09.1973 , bytom Trstice č. 159 a Jozef Czanik, nar.
30.11.1974, bytom Trstice č. 159 (ďalej len ako „Žiadatelia“),
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: 1034/157 o výmere 79 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 používajú žiadatelia.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 79 m2 x 1 € = 79 €, aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného
geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 24.02.2020 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto
uznesenia č. 2020/VI/8.
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 30. 06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
6. žiadosť – Irena Sárkányová, Trstice č. 172, Ladislav Sárkány, Trstice č. 371 a Viola
Juhosová, Trstice č. 1132
Uznesenie č. 2020/VI/9
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 03.03.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľov: Irena Sárkányová, rod. Sárkányová, nar. 12.10.1942 , bytom Trstice č. 172,
Ladislav Sárkány, nar. 13.06.1970, bytom Trstice č. 371 a Viola Juhosová, rod. Sárkányová,
nar. 10.08.1965, bytom Trstice č. 1132 (ďalej len ako „Žiadatelia“),
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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: 1034/170 o výmere 91 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 používajú žiadatelia.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 91 m2 x 1 € = 91 €, aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného
geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 03.03.2020 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto
uznesenia č. 2020/VI/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 30. 06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 10, proti 1, zdržalo sa 0 .
7. žiadosť – Tomáš Király a manželka, Trstice č. 168
Uznesenie č. 2020/VI/10
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 24.2.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“), a to
žiadateľov: Tomáš Király, nar. 02.06.1973, bytom Trstice č. 168 a manželka Andrea
Királyová., rod. Juhosová, nar. 23.05.1975, bytom Trstice č. 168 (ďalej len ako „Žiadatelia“),
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: 1034/166 o výmere 88 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 používajú žiadatelia.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 88 m2 x 1 € = 88 €, aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného
geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 24.02.2020 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto
uznesenia č. 2020/VI/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 30.06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
8. žiadosť – Vojtech Szabó a manželka, Trstice č. 170
Uznesenie č. 2020/VI/11
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
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p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 16.6.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“), a to
žiadateľov: Vojtech Szabó, nar. 18.11.1940, bytom Trstice č. 170 a manželka Alžbeta
Szabová., rod. Puskásová, nar. 20.05.1944 bytom Trstice č. 170 (ďalej len ako „Žiadatelia“),
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: 1034/167 o výmere 88 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 používajú žiadatelia.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 88 m2 x 1 € = 88 €, aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného
geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 16.06.2020 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto
uznesenia č. 2020/VI/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 30.06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
9. žiadosť – Edina Puskásová, Trstice č. 164
Uznesenie č. 2020/VI/12
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 17.06.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľa: Edina Puskásová, rod. Puskásová, nar. 23.03.1991, bytom Trstice č. 164 (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: 1034/162 o výmere 83 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.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 83 m2 x 1 € = 83 €, aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ ako aj časť nákladov novovytvoreného
geometrického plánu. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 17.06.2020 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto
uznesenia č. 2020/VI/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 30. 06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
10. žiadosť – František Szabó a Kitti Németh, Trstice č. 1330
Uznesenie č. 2020/VI/13
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OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie schválilo žiadosť pre František Szabó a
Kitti Németh, Trstice č. 1330, za RD užívať pozemok – parc.č. 758/3, 758/2 a časť parc.č.
689 , reg. E, ale je zakázané tento pozemok nanosiť, alebo zastavať.

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

11
11
11
0
0
0

11.žiadosť – Helena Sojáková, Trstice 236
Uznesenie č. 2020/VI/14
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie odročilo žiadosť Heleny Sojákovej,
bytom Trstice č. 236, uznesenie č. 2019/III/3 zostáva naďalej v platnosti, a predajná cena
pozemku č. 450/7 o výmere 250 m2 vo vlastníctve obce 20 €/m2 sa nemení.
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

12. žiadosť – Oliver Sárkány, Trstice 371
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce oboznámila prítomných, že o žiadosti p. Olivera Sárkánya
bolo rozhodnuté dňa 26. 9. 2018 na OZ, uznesenie č. 2018/IX/7 je naďalej platné, žiadateľ
môže pozemok č. parc. 460/7 z rozlohou 558 m2 používať, ale nesmie na ňom stavať alebo ho
terénne upravovať.
13. žiadosť – Karol Tóth a manželka, Trstice č. 1100
Uznesenie č. 2020/VI/15
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 24.02.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľov: Karol Tóth, nar. 23.09.1955, bytom Trstice č. 1100 a manželka Mária
Tóthová., rod. Krastenicsová, nar. 08.09.1954 bytom Trstice č. 1100 (ďalej len ako
„Žiadatelia“),
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OZ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:
pozemok reg. „C“ – parc. číslo: 2313/393 o výmere 196 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 používajú žiadatelia.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2 nad 100 m2 – 2 €/m2. Spolu: 100 m2 x 1
+ 96 m2 x 2 € = 292 €, aj to, že všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ. Žiadosť
o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 24.02.2020 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto uznesenia č. 2020/VI/15.
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 30. 06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
14. žiadosť – Arpád Erdélyi a manželka, Trstice č. 1358
Uznesenie č. 2020/VI/16
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 06.04.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľov: Arpád Erdélyi, nar. 01.07.1978, bytom Trstice č. 1358 a manželka Andrea
Erdélyi, rod. Nagyová, nar. 27.05.1983, bytom Trstice č. 1358 (ďalej len ako „Žiadatelia“),
OZ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:
pozemok reg. „C“ – parc. číslo: 2347/5 o výmere 12 m2 - zastavaná plocha, 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 používajú žiadatelia.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 12 m2 x 1 = 12 €, aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa
06.04.2020 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. je prílohou tohto uznesenia č. 2020/VI/16.
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
30. 06. 2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
15. žiadosť – Arpád Menyhárt a manželka, Trstice č. 231
Uznesenie č. 2020/VI/17
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 25.05.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľov: Arpád Menyhárt, nar.25.07.1961, bytom Trstice č. 231 a manželka Silvia
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Menyhártová, rod. Kollárová, nar. 10.12.1966, bytom Trstice č. 231 (ďalej len ako
„Žiadatelia“),
OZ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:
novovytvorené parc. číslo: 696/61 o výmere 12 m2 a 696/62 o výmere 45 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 používajú žiadatelia.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 57 m2 x 1 = 57 €, aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa
25.05.2020 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. je prílohou tohto uznesenia č. 2020/VI/17.
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 30. 06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
16. žiadosť – Jozef Nagy a manželka, Trstice č. 1080
Uznesenie č. 2020/VI/18
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 26.05.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľov: Jozef Nagy, nar. 03.03.1951, bytom Trstice č. 1080 a manželka Irena
Nagyová, rod. Gombosová, nar. 22.04.1953, bytom Trstice č. 1080 (ďalej len ako
„Žiadatelia“),
OZ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:
novovytvorené parc. číslo: 696/129 o výmere 16 m2 a 696/130 o výmere 5 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 používajú žiadatelia.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 21 m2 x 1 = 21 €, aj to, že
všetky náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa
26.05.2020 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. je prílohou tohto uznesenia č. 2020/VI/18.
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 30. 06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
17. žiadosť – Emil Kardos, Trávnik č. 236 a manželka Monika, Trstice č. 1080
Uznesenie č. 2020/VI/19
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OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 26.05.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“),
a to žiadateľov: Emil Kardos, nar. 13.05.1983, bytom Trávnik č. 236 a manželka Monika
Kardos, rod. Nagyová, nar. 18.11.1982, bytom Trstice č. 1080 (ďalej len ako „Žiadatelia“),
OZ s c h v á l i l o predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:
novovytvorená parc. číslo: 696/128 o výmere 8 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 používajú žiadatelia.
OZ schválilo aj predajnú cenu: do 100 m2 – 1 €/m2. Spolu: 8 m2 x 1 = 8 €, aj to, že všetky
náklady spojené s prepisom hradí žiadateľ. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 26.05.2020
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je
prílohou tohto uznesenia č. 2020/VI/19.
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 30. 06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
18. žiadosť – Pálenica Sándor - Trstice, Trstice č. 1123
Uznesenie č. 2020/VI/20
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo žiadosť- dodatok č.1- na zriadenie vecného
bremena v prospech tretej osoby bezodplatne na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Trstice, obec Trstice, okres Galanta, zapísané v katastri nehnuteľností
na LV č. 1551 ako:
❖ pozemok parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu pod:
parc. č. 2662/2 orná pôda
parc. č. 2662/42 – orná pôda
parc.č. 2662/41- orná pôda
parc.č. 460/1 – orná pôda
parc.č. 459/4 – orná pôda
parc.č. 450/34 – orná pôda
a to v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísanej do Obchodného registra Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B za účelom vybudovania nového
vedenia VN a NN .
Bezodplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach bolo schválené viac ako
trojpätinovou väčšinou na OZ dňa 30.06.2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11
z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
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19.žiadosť – Rímskokatolická cirkev, Farnosť sv. Štefana kráľa, Trstice č. 258
Uznesenie č. 2020/VI/21
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu stavebnej komisie
s c h v á l i l o zámenu pozemku vo vlastníctve Žiadateľa - pozemok parcely registra „C“
evidovanej na katastrálnej mape pod parc.č. 177/2 o výmere 83 m2, nachádzajúci sa v kat.
území Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta, zapísaný v katastri nehnuteľností katastrálneho
odboru Okresného úradu Galanta na LV č. 1193 - za pozemok vo vlastníctve obce Trstice novovytvorená parc.č. 696/110 v katastrálnom území Trstice o výmere 83 m2, LV č. 1551,
ktorý je presne vymedzený v Návrhu znenia zámennej zmluvy. Geometrický plán č. 4/2019
bol zhotovený dňa 13.03.2019. Návrh znenia zámennej zmluvy sú prílohou tohto Uznesenia č.
2020/VI/21. Návrh znenia zámennej zmluvy boli schválené obecným zastupiteľstvom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
Dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajú v danom prípade v tom, že ide o zámenu
pozemku vo vlastníctve obce, ktorú obec Trstice dlhodobo nevyužíva, pričom na
novovytvorenej parcele č. 696/110 sa dlhodobo nachádza oplotenie vo vlastníctve Žiadateľa,
a zámenu pozemku vo vlastníctve Žiadateľa, na ktorej sa nachádza obecná komunikácia obce.
Dôvod hodný 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,
Zámenu pozemkov ako aj Návrh znenia zámennej zmluvy, 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 30.06.2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11
z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
20. žiadosť – Arpád Sárkány, Trstice č. 1014
Mgr. Eva Kaczová, starostka obce oboznámila prítomných o ponuke Arpáda Sárkánya
odpredať časť jeho pozemku, nachadzajúca sa v strede obce.
V roku 2012 Obec Trstice predala pozemok pod tzv. starou školou p. Štefanovi Nyilfovi
s predkupným právom obce. Uzavrela sa zmluva, v zmysle ktorej sa do dvoch rokov začne
stavebné konanie a do štyroch rokov prebehne kolaudácia. V roku 2017 sa zistilo, že porušili
sa zmluvné podmienky, preto bola uložená zmluvná pokuta, ktorú zaplatil p. Arpád Sárkány,
na ktorého bol tento pozemok prevedený so súhlasom obce s uzavretím novej zmluvy
s novými lehotami. Tieto zmluvné lehoty uplynuli na jeseň 2019. Starostka obce vyhladala
majiteľa tohto pozemku, a ponúkkla dve alternatívy na riešenie situácie. Prvá bola odkúpenie
celého pozemku za 50 000,- EUR a druhá bola zámena pozemku na iný pozemok vo
vlastníctve obce v porovnateľnej lokalite (dom obvodného lekára). Ani jedna z ponúk nebola
akceptovaná. Následne bola obci doručená ponuka na odpredaj polovice pozemku, tj. 830 m2
za 50000,- EUR s ktorou ponukou obec súhlasí ale len za predpokladu zachovania
predkupného práva obce na zvyšok pozemku.

16

Uznesenie č. 2020/VI/22
OZ v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie:
p r e r o k o v a l o Žiadosť – ponuka o odkúpenie nehnuteľnosti zo dňa 24.06.2020 (ďalej
len ako „Žiadosť“), a to od vlastníka: Arpád Sárkány, nar. 17.02.1981, bytom Trstice č. 1014,
OZ s c h v á l i l o odkúpenie nehnuteľnosti od vlastníka o veľkosti 1/1-ine k celku
novovytvorenej nehnuteľnosti, a to KN C p.č. 175/7-zastavaná plocha o výmere 830 m2 v k.ú.
Trstice vedenej na liste vlastníctva č. 3650, vytvorený GP č.09-06/2020, overený OÚ Galantaodbor katastrálny pod č. 772/2020 zo dňa 22.06.2020.
OZ s c h v á l i l o aj cenu odkúpenia: 50 000 €, s tým, že ešte aj na ostatnej ploche zostane
obci predkupné právo. Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti zo dňa 24.06.2020 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou
tohto uznesenia č. 2020/VI/22.
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 30. 06.
2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 .
21. žiadosť – ROUTE 561 s.r.o., Kráľov Brod 377

Uznesenie č. 2020/VI/23
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach
s c h v á l i l o žiadosť o doplnenie súhlasu na zriadenie vecného bremena bezodplatne na
nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území Trstice, obec Trstice, okres
Galanta, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 1551 ako:
pozemok parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu pod parc. č.
1612/6
2
2
záhrada o výmere 452 m a parc. č. 1034/47 zast.plocha a nádvorie o výmere 147 m ,
a to v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B a to bezodplatne, kde bude vybudované nové vedenia VN
( vysokého napätia), z dôvodu, že táto parcela je dotknutá.
Bezodplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti bolo schválené viac ako
trojpätinovou väčšinou na OZ dňa 30.06.2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11
z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
Uznesenie č. 2020/VI/24
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach
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s c h v á l i l o Dodatok k zámennej zmluve spísanej dňa 15.1.2020 v Trsticiach, účastníci
konania sú František Gombos, bytom Trstice č. 578 a Obec Trstice, zast. starostkou obce
Mgr. Evou Kaczovou, 925 42 Trstice č. 667, IČO: 00306258.
Dodatok k zámennej zmluve bolo schválené viac ako trojpätinovou väčšinou na OZ dňa
30.06.2020, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
22. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Trstice v roku 2020:
Mgr. Eva Kaczová požiadala o organizácie zdržanlivosť v organizovaní spoločenských akcií,
podľa rozhodnutia Obecné zastupiteľstva vie tento rok vyhovieť žiadostiam o finančný
príspevok len čiastočne.
Uznesenie č. 2020/VI/25
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo pre „Slovenský zväz chovateľov poštových
holubov“ – poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Trstice na rok 2020 , v sume 250 € .

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

11
11
11
0
0
0

Uznesenie č. 2020/VI/26
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo pre „Kynologický klub Trstice“ – poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce Trstice na rok 2020 , v sume 1000 € .

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

11
11
11
0
0
0
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Uznesenie č. 2020/VI/27
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo pre „Stolnb n otenisový klub Trstice“ poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Trstice na rok 2020 , v sume 1000 € .

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

11
11
11
0
0
0

Uznesenie č. 2020/VI/28
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo pre „Mátyusföld Magyar Összefogás Pt. “ –
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Trstice na rok 2020 , v sume 1000 € .

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

11
11
11
0
0
0

10. Schválenie VZN o predaji nehnuteľnosti
Mgr. Zsolt Gányi predseda finančnej komisie oboznámil prítomných, že VZN o predaji
nehnuteľnosti bolo 15 dní vyvesený na informačnej tabuli obce a aj na webovej stránke obce
pre verejnosť. (viď.príloha)
Doteraz platné VZN 2/2014 je potrebné zrušiť a schváliť nové VZN o predaji nehnuteľnosti .
Uznesenie č. 2020/VI/29
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo, zrušenie VZN č. 2/2014 o predaji
nehnuteľnosti.
Hlasovanie:
Hlasovanie:
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počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

Uznesenie č. 2020/VI/30
Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schválilo, nové VZN obce o predaji nehnuteľnosti (VZN o
podmienkach prevodu vlastníctva majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku
obcí)
Hlasovanie:
Hlasovanie:
počet poslancov:
počet prítomných:
z toho za:
proti:
zdržalo sa:
nehlasoval:

11
11
11
0
0
0

11. Diskusia
Kovács J.: prevádzka Kajot sa stala útočiskom pre rómske menšiny?
Mgr. Kaczová E.: vzhľadom na to, že tento objekt je v súkromnom vlastníctve, obec nemá
právo určovať kto môže a nemôže tam bývať.
Ing.Králik G.: kedy bude funkčný nový optický internet ?
Mgr. Kaczová E.: firma už uhradila prenájom, takže prevádzkovanie nového internetu by sa
už malo rozbehnúť čoskoro.

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