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Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach,  

konaného dňa 18. decembra 2014  
 

Prítomní: 

- poslanci OZ v počte  11 osôb 

- starosta obce 

- hlavný kontrolór 

 

1./ Na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva starosta privítal prítomných a otvoril 

zasadnutie. 

 

2./ Určenie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 

1. Mgr. Zuzana Szarková 

2. Tibor Czakó 

 

3./  Uznesenia, návrhy 

 

Uznesenie č. 2014/XII/11 

 Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach volí nasledujúcich členov komisií: 

 

      1. Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: 

          Czakó Tibor, Cserkó Margit, Juhos Zoltán, Mgr. Deák Ladislav, Ing. Gáspár Alfréd 

 

      2. Komisia pre mládež, školstvo a kultúru: 

          Rózsa Beatrix, Czakó Mária, Seszták Csaba, Szakál Éva, Sárkány Éva, Borka Árpád, 

          Mgr. Richard Szabó, Mgr. Ladislav Deák 

 

 

      3. Komisia pre šport a občianske združenia: 

          Bartalos László, Győri Lívia, Puskás Árpád, Almási Árpád, Cserkó János,  

          Takács Attila, Forró Zoltán, Schweiger Tomás 

 

      4. Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo: 

          Ing. Sándor Ottó, MUDr. Lukovics Beáta, Menyhárt Éva, Kovácsová Helena,  

          Csőz Gabriel 

 

      5. Komisia pre ochranu životného prostredia, pre rozvoj a výstavbu obce: 

          Ing. Králik Gabriel, Ing. Lukács Takács Éva, Ing. Gáspár Alfréd, 

          Ing. Ing. arch. Ján Kováč 

 

      6. Komisia pre verejný poriadok a ochranu pred katastrofami 

          Nagy József, Czafík Arnold, Kálozi László, Ing. Nagy Béla, Takács Attila,  

          Sárkány Árpád, Horváth Zoltán 

 

Členovia jednotlivých komisií sa počas volebného obdobia môžu doplniť, alebo zmeniť.  



Hlasovanie 

prítomní       : 11 

za          : 11 

proti          :   0 

zdržalo  sa    :   0 

nehlasoval    :   0 

 

Uznesenie č. 2014/XII/12 

 Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schvaľuje nasledovné zmeny v Rokovacom 

poriadku: 

 

- § 15 prvý odsek:  „O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica  spravidla na 

základe zvukového a video záznamu,….” 

- § 15 prvý odsek: „… Za vyhotovenie zápisnice a kompletizáciu všetkých 

prerokovaných materiálov zodpovedá zapisovateľ zápisnice, overovatelia a starosta 

obce. Pred overením sa zápisnica elektronicky doručí každému poslancovi do 5 

kalendárnych dní po zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Prípadné námietky sa 

doručia starostovi obce do 3 pracovných dní. Ak do 3 pracovných dní neprídu 

žiadne námietky, tak zápisnica ostáva bez zmeny.“ 

 

Hlasovanie 

prítomní       : 11 

za          : 11 

proti          :   0 

zdržalo  sa    :   0 

nehlasoval    :   0 

 

Uznesenie č. 2014/XII/13 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schvaľuje nasledovné zmeny v Štatúte obce: 

- §25 druhý odsek: :  „Výška odmeny poslanca sa stanovuje na 20 € za účasť na každom 

riadnom zasadnutí…”.  „Výška odmeny predsedu komisie sa stanovuje na 10€ za 

každé zasadnutie komisie. Výška odmeny pre člena komisie je 5 € za každé  

zasadnutie komisie.” 

 

Hlasovanie 

prítomní       : 11 

za          : 11 

proti          :   0 

zdržalo  sa    :   0 

nehlasoval    :   0 

 

Uznesenie č. 2014/XII/14 

 Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach schvaľuje návrh poslancov miestnej SMK o 

poverení advokátskej kancelárie na odborné, poradenské služby a vymáhanie 

pohľadávok. 

 

 



 

Hlasovanie 

prítomní       : 11 

za          : 11 

proti          :   0 

zdržalo  sa    :   0 

nehlasoval    :   0 

 

Uznesenie č. 2014/XII/15 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach poveruje Komisiu pre regionálny rozvoj a finančné 

hospodárstvo na oslovenie advokátskych kancelárií a na základe nadobudnutých informácií 
podať návrh starostovi na podpísanie mandátnej zmluvy. 

 

Hlasovanie 

prítomní       : 11 

za          : 11 

proti          :   0 

zdržalo  sa    :   0 

nehlasoval    :   0 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach berie na vedomie Záznam o vykonaní úloh k 

preukázaniu právnych stavov všetkých obecných firiem a n.o. 

 

 

4./ Diskusia 

Zoltán Juhos: obec by mala kúpiť fekálne vozidlo, podmienky predaja budú dohodnuté vo 

veci s kompetentnou osobou 

JUDr. Juhos František: poveruje Zoltána Juhosa aby vo veci fekálneho auta konal a to do 30. 

januára 2015 

Zoltán Juhos: je potrebné osloviť firmu, ktorá by urobila previerku ČOV a vykonala 

rekonštrukciu, aby po napojení kanalizácie bola funkcia ČOV bezproblémová 

Ing. Alfréd Gáspár: projektová dokumentácia pre rekonštrukciu ČOV je pripravená  

Zoltán Juhos: bolo by potrebné do fekálneho auta namontovať GPS systém 

Arpád Borka: pohľadávky voči obci (dane, vývoz fekálií) treba radikálnejšie riešiť 

JUDr. Juhos František: výzvy pre neplatičov boli odoslané viackrát 

Zoltán Juhos: poznamenal, že kvôli kupovaniu hlasov pohľadávky neboli vymáhané 

Ing. Lukács Róbert: informoval sa o zbernom dvore, kedy sa uvedie do prevádzky 

JUDr. Juhos František: zberný dvor by mal prevádzkovať od budúceho roku 



Skupina mladých poprosila Ing. Gabriela Králika, či by sa im nemohla zriadiť nejaká 

miestnosť, kde by mohli chodiť posilňovať. Pivničné priestory kultúrneho domu by boli 

vyhovujúce. 

Arpád Borka upozornil na sťažnosť: nočný kľud obyvateľov Gyöpsor rušia ľudia 

odchádzajúci z diskotéky. 

13./ Záver 

Keďže program OZ bol vyčerpaný a nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, dotazy 

ani doplňujúce návrhy, starostu obce  JUDr. František  Juhos poďakoval všetkým prítomným 

a zasadnutie OZ ukončil. 

 


