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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach,  

dňa 17.12.2021 

 

 

 

 

Materiál Meno/Funkcia Dátum Podpis 

Zapísala: 

 

Mgr. Anikó Hegedűs Győri 

 

 

30.12.2021 *podpísané 

Overili: Za OZ : 

Ing. Róbert Lukács 

Mgr. Zsolt Gányi 

 

 

30.12.2021 

30.12.2021 

*podpísané 

*podpísané 

Schválila: Mgr. Eva Kaczová 

starostka obce 

30.12.2021 *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. 
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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach, 

konaného dňa 17.12.2021 

 

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 programu: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Úprava rozpočtu 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

 

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

1. Ing. Róbert Lukács 

2. Mgr. Zsolt Gányi 

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Mgr. Eva Kaczová, starostka obce navrhla schváliť upravený program rokovania a zaradiť 

žiadosť p. Norberta Juhosa. OZ o modifikovanom programe zasadnutia hlasovalo nasledovne: 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:     0 

zdržalo sa:    0 
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nehlasoval:    0 

 

 

4. Úprava rozpočtu na rok 2021 

 

Predseda Výboru pre finančné záležitosti informoval účastníkov, že na návrh Finančného 

výboru navrhuje, aby bol rozpočet obce za rok 2021 upravený vzhľadom na nepredvídateľné 

okolnosti počas roka.  

Prvá taká položka bola na strane príjmov, keďže sme nerátali s tým, že všetky stavebné 

pozemky sa predajú počas roka 2021, a aj sa vyplatia v tomto roku. Okrem dvoch stavebných 

pozemkov boli všetky odpredané a tak vznikol obci príjem vo výške 116 890,- Eur, keďže sa 

rátalo iba s príjmom 185 000,- EUR a skutočné plnenie dosahovalo 301 890,- EUR. 

Na strane výdavkov zas vznikla položka, ktorá sa objavila vďaka nehnuteľnosti, ktorú obec 

získala naspäť do svojho vlastníctva, a ktorú plánuje prevádzkovať, ako školskú jedáleň. 

Nakoľko nehnuteľnosť sme prebrali úplne prázdnu, bolo treba zakúpiť celé vybavenie. 

Starostka obce informovala účastníkov o výdavkoch v súvislosti so zariadením školskej  

jedálne.  

Pri prevzatí nehnuteľnosti sme sa  museli zariadiť najprv na spustenie prevádzky výdajne 

hotových jedál. V tejto fáze bolo nutné si zakúpiť stoly, stoličky, sklenený tovar, príbory 

a zariadenia, ktoré boli nutné k výdaju jedál (pracovné stoly, regále, plynová varná stolička, 

teplý výdajný pult a pod.). Na zriadenie výdajne bolo minutých 27 000,- EUR, striktne podľa 

zákona o verejnom obstarávaní. Podarilo sa tak spustiť jedáleň už 3. novembra bez toho, že by 

bolo obmedzené fungovanie, a tak stravovanie detí. 

V ďalšom období sme pracovali na ďalšom zariadení kuchyne, kde tiež podľa zákona 

o verejnom obstarávaní sme mali osloviť minimálne 3 firmy na predloženie ponuky, my sme 

však oslovili  6 firiem. Snažili sme sa tak, aby boli geograficky čo najbližšie k obci, tak to boli 

firmy z Dunajskej Stredy, Okoča, Nitry, Bratislavy a 2 firmy z Nových Zámkov. Kritériom bola 

čo najnižšia ponuka, a schopnosť spojazdniť kuchyňu počas mesiaca december. Toto sa 

podarilo a stálo to 52 000,- EUR.  

Ďalšie výdavky v súvislosti so školskou jedálňou boli montáž chladiaceho boxu s vybavením 

(13 000,- EUR), oprava digestora (3000,-EUR), nákup spotrebného materiálu do kuchyne (5 

600,- EUR) a zatiaľ nemáme vyčíslené elektromontážne a plynové práce s revíziami 

a maliarske práce. Preto navrhujeme, aby sme na strane výdavkov bol upravený rozpočet 

o 110 000,- EUR.  

Ďalej navrhujeme, aby bol upravený rozpočet na strane výdavkov pri Obecnom úrade, 

mzdových nákladoch o 11 000,- EUR, nakoľko mzdové náklady pracovníkov, ktorí 

uskutočňovali zimné-jarné testovanie proti COVID 19 zaťažili rozpočet Obecného úradu 

a s týmito výdavkami sa nerátalo. 
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Protistrana k tejto položke je v časti príjmov pod Dotáciami z COVID-u, kde je takmer 

140 000,- EUR na zabezpečovanie testovania.  

Uznesenie č. 2021/XII/1 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ prerokovalo a  

❖ schválilo úpravu rozpočtu obce Trstice na rok 2021. 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných:   10 

z toho za:                 10 

proti:                            0  

zdržalo sa:                    0   

nehlasoval:                   0 

 

5. Žiadosť p. Norberta Juhosa 
 

Mgr. Eva Kaczová, starostka obce ďalej oboznámila obecné zastupiteľstvo so žiadosťou p. 

Norberta Juhosa, obyvateľa obce Trstice č. 1347 o finančnú podporu.  Žiadateľ vo februári 2021 

utrpel vážny pracovný úraz, čím sa stal imobilným a práceneschopným. Nemocničná 

starostlivosť a ďalšie výdavky v súvislosti s jeho rehabilitáciou výrazne zaťažili rodinný 

rozpočet jeho rodiny a známych. Keďže v roku 2022 ho ešte čakajú ďalšie rehabilitácie 

a ošetrenia, ktoré sú finančne náročné, žiada o finančnú pomoc obec. 

Starostka obce navrhuje schváliť túto žiadosť a navrhuje pomoc vo výške 5000,- EUR. Poslanci 

OZ sú jednotní v kladnom stanovisku. Zároveň navrhujú, aby ich ročnú výplatu za činnosť 

poslancov Obecný úrad poskytol priamo p. Juhosovi Norbertovi. 

Uznesenie č. 2021/XII/2 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ prerokovalo a  

❖ schválilo finančný-sociálny príspevok vo výške 5000 €, pre Norberta Juhosa, bytom 

Trstice č. 1347, na úhradu časti výdavkov spojených s rehabilitáciou. 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných:   10 

z toho za:                 10 

proti:                            0  
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zdržalo sa:                    0   

nehlasoval:                   0 

 

 

6. Diskusia 

Bez pripomienok. 

7. Záver 

 

Mgr. Eva Kaczová, starostka obce poďakovala prítomným za ich účasť, a zapriala každému 

pokojné vianočné sviatky a zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

 


