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Materiál Meno/Funkcia Dátum Podpis 

Zapísala: 

 

Mgr. Anikó Hegedűs Győri 

 

 

7.7.2021 *podpísané 

Overili: Za OZ : 

Beatrix Rózsa 

Ing. Vojtech Nagy 

 

 

7.7.2021 

7.7.2021 

*podpísané 

*podpísané 

Schválila: Mgr. Eva Kaczová 

starostka obce 

7.7.2021 *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 30.06.2021 

 

Prítomní: 

- poslanci OZ na základe prezenčnej listiny 

- starostka obce  

- hlavná kontrolórka obce 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 modifikovaného programu 

4. Referát starostky obce 

     5.   Schválenie záverečného účtu  

6. Schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2021 

7. Darovacia zmluva uzatvorená medzi obcou Trstice a s mestom Hodonín - schválenie 

8. Schválenie žiadosti s firmou Zásielkovňa – umiestnenie boxu pred OcÚ 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

    

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

Beatrix Rózsa a Ing. Vojtech  Nagy. 

 

3. Schválenie modifikovaného programu zasadnutia 

 

Mgr. Eva Kaczová, starostka obce navrhla schváliť, aby zasadnutie pokračovalo podľa 

modifikovaného programu. 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 9 

z toho za:  9 

proti:   0 



zdržalo sa:  0 

nehlasoval:  0 

 

4. Referát starostky obce 

 

Mgr. Eva Kaczová,  starostka obce oboznámila prítomných o vykonaných aktivitách a prácach 

v uplynulom období. 

 

- testovanie COVID-19 sa uskutočnilo 19 krát v našej obci, počas ktorého  sme odobrali 

viac ako 40 000 vzoriek, testovanie bolo financované zo štátnych zdrojov; 

- vďaka očkovaciemu centru Trnavského kraja a  podpredsedovi Trnavského samosprávneho 

kraja p. József Berényi sa 2.júna a 30. júna sa uskutočnilo v obci očkovanie vakcínami 

Pfizer, spolu bolo zaočkovaných 200 osôb; 

- ukončilo sa aj sčítanie obyvateľov obce, podarilo sa nám sčítať 3812 obyvateľov čo činí 

96,65 % z celkového počtu; 

- prebehlo vyčistenie a zber odpadov v okolí riek Malého Dunaja a Čiernej vody. 

Poďakovanie patrí za organizáciu a účasť všetkých zainteresovaných. 

- dňa 19. júna sa na miestnom ihrisku konal Deň detí, na akcií sa zúčastnilo viac ako 400 

detí, srdečná vďaka patrí všetkým. Ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli alebo prispeli 

k úspešnej realizácii podujatia; 

- dňa 25.5.2021 sa uskutočnil výber hlavného kontrolóra obce, miestne zastupiteľstvo 

jednohlasne podporilo kandidátku pani inžinierku Ilonu Varsányi.  

 

V obci momentálne prebieha: 

- Nastavenie monitorovacích kamier pri cintoríne, škole, obecnom úrade na námestí 

a pri ostrovoch separovaného odpadu.  

- Západoslovenské elektrárne začnú od júla vymieňať elektrické stĺpy a elektrické 

vedenie; tiež sa začne s montážou novej trafo stanice pri futbalovom ihrisku; 

- Z vlastných zdrojov sme začali budovať materskú škôlku s vyučovacím jazykom 

slovenským na poschodí v priestoroch budovy VIS-VITALIS. 

- V spolupráci s miestnou organizáciou Csemadok– u prebieha organizácia letných 

táborov.   

- Na miestnom futbalovom ihrisku prebieha inštalácia zavlažovacieho systému, 

z vlastných zdrojov obce a zo zdrojov sponzoringu.  

- Stále nemáme výsledky z podaných žiadostí o dotácie na kompostáreň, traktor, 

rekonštrukciu obecného úradu. 

- Získali sme dotáciu na dni Sv. Štefana, vďaka čomu budú oslavy trvať 4 dni.  

- Prebieha rekonštrukcia ordinácií a na viacerých miestach pristúpime k oprave verejných 

komunikácií. 

 

5. Schválenie záverečného účtu 

 



Ing. Ilona Varsányi, hlavná kontrolórka obce  informovala prítomných, že stanovisko 

hlavného kontrolóra obce súvisí so záverečným účtom obce. 

Záverečný účet obce Trstice za rok 2020 predkladaný obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie 

obsahuje: 

• Rozpočet obce na rok 2020 

• Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov obce 

• Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

• Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

• Prehľad o stave a vývoji dlhu  

• Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

• Prehľad o poskytnutých dotáciách 

• Údaje o podnikateľskej činnosti 

• Hodnotenie plnenia programov obce 

• Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií 

• Záver 

(viď. prílohu – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Trstice za 

rok 2020) 

OZ v Trsticiach  

❖ berie na vedomie   

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Trstice za rok 2020. 

Hlavná kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce 

za rok 2020 bez výhrad. 

Uznesenie č. 2021/VI/1 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ schválilo   

záverečný účet obce Trstice za rok 2020 bez výhrad. 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 9 

z toho za:  8 

proti:   0 

zdržalo sa:  1 (Ing. Forró Z.) 

nehlasoval:  0 

 

Vzhľadom na to, že vykázaný výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 



v platnom znení predstavuje prebytok hospodárenia, p. Ing. Ilona Varsányi, hlavná kontrolórka 

obce navrhla previesť 10% z prebytku, čiže 14 095,73 € do rezervného fondu obce. 

Uznesenie č. 2021/VI/2 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ schválilo  

na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 10 ods. 

3 písm. a) a b), previesť prebytok hospodárenie do rezervného fondu: 10 % z prebytku v sume 

14 095,73 €. 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 9 

z toho za:  9 

proti:   0 

zdržalo sa:  0 

nehlasoval:  0 

 

6. Schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2021 

 

Uznesenie č. 2021/VI/3 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ schválilo 

Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2021, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce, 

aj na webovej stránke obce pre verejnosť. /viď. prílohu/ 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 9 

z toho za:  9 

proti:   0 

zdržalo sa:  0 

nehlasoval:  0 

 

7. Darovacia zmluva uzatvorená medzi obcou Trstice a s mestom 

Hodonín - schválenie 

 

Ing. Vojtech Nagy, predseda Komisie pre verejný poriadok a ochranu pred katastrofami, 

oboznámil prítomných že sa spojil s zástupcami mesta Hodonín, a navrhol schválenie finančnej 

výpomoci pre katastrofou postihnuté mesto vo výške 2000 € . 

  



Uznesenie 2021/VI/4  

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ schválilo 

finančnú výpomoc vo výške 2000 € pre katastrofou postihnuté oblasti na južnej Morave, 

na  základe darovacej zmluvy. 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných:   9 

z toho za:    9 

proti:     0 

zdržalo sa:    0 

nehlasoval:    0 

 

8. Schválenie žiadosti firmy Zásielkovňa – umiestnenie úschovnej 

skrine pri Obecnom úrade 

 

Mgr. Eva Kaczová starostka obce, oboznámila prítomných, že firma „Zásielkovňa“  má v pláne 

v obci vybudovať takzvaný „zásielkovňa box“ na preberanie tovarov z e – shopov a na tento 

účel si chce prenajať priestor o veľkosti 1 m2 pri obecnom úrade za cenu 1 €/m2. K uvedenému 

prenájmu by došlo z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko prispieva k širšej platforme 

dostupných služieb obyvateľom obce. 

 

Uznesenie 2021/VI/5  

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ schválilo  

prenájom priestoru a umiestnenie boxu pre firmu Zásielkovňa  v sume  1 €/m2  na pozemku 

obce na parc. č. 572/4 vedenom na LV č.1551 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod 

hodný osobitného zreteľa spočíva v dostupnosti k širšej platforme dostupných služieb 

obyvateľom obce. 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných:   9 

z toho za:    9 

proti:     0 

zdržalo sa:    0 

nehlasoval:    0 

 

9. Diskusia 
 

Lovasová R. – chodník pri ambulanciách nie je vhodný pre vozičkárov.  



Mgr. Kaczová E. – na ceste pred ambulanciami bude prebiehať úprava vozovky a bude 

vyriešený aj nájazd na chodník.  

Kohel T. – aké práce prebiehajú na mieste bývalej starej školy?  

Mgr. Kaczová E. – zatiaľ sa odstraňujú betónové základy starej školy, aby sme priestor 

pripravili na ďalšie projekty.  

 

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

ukončila. 

 


