Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstíne
konaného dňa 10. 12. 2018 v sále Kultúrneho domu Trstín
Počet poslancov:
Starostka obce:
Počet prítomných poslancov:
Prítomní:
Hostia:

9
Marta Genčúrová
9
Ing. Peter Hlávek - novozvolený starosta obce
Katarína Indrišková - zapisovateľka
43

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Marta
Genčúrová. Privítala prítomných a oboznámila s programom. Skonštatovala, že
dnešného rokovania sa zúčastňujú všetci zvolení poslanci.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, overenie zloženia sľubu a správa
mandátovej komisie
8. Vystúpenie starostu
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov a členov
11. Plat starostu
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 2
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľa zápisnice pani Katarínu Indriškovú a za overovateľov
pani Editu Mahajovú a pána Martina Horvátha.
K bodu 3
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starostka obce vyzvala predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Adrianu Čechovičovú,
aby informovala prítomných o výsledkoch volieb, ktoré sa konali 10. novembra 2018. Pani
Adriana Čechovičová prečítala zápisnicu MVK a odovzdala novozvolenému starostovi
a poslancom novozvoleného zastupiteľstva osvedčenia o zvolení. Kópia zápisnice MVK je
prílohou tejto zápisnice.
K bodu 4
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Starostka obce vyzvala novozvoleného starostu, aby prečítal a podpísal zákonom predpísaný
sľub.
Novozvolený starosta obce, Ing. Peter Hlávek, prečítal sľub v tomto znení:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Po prečítaní sľubu ho potvrdil svojim podpisom. Sľub starostu tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 5
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Peter Hlávek prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý
znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslanci zložili sľub do rúk starostu obce podpisom pod text sľubu. Sľub poslancov OZ tvorí
prílohu tejto zápisnice.
K bodu 6
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie program rokovania od bodu
č. 7.
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, overenie zloženia sľubu a správa
mandátovej komisie
8. Vystúpenie starostu
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov a členov
11. Plat starostu
12. Diskusia
13. Záver
Uznesenie č. 1
OZ v Trstíne schvaľuje návrh programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako bol predložený.
Hlasovanie:
Za:
9 (Kudláč, Kurinec, Mahajová,
Ormandy, Taranda, Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 0 (Suchán , Kurincová, Suchán )
Program bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Starosta obce informoval OZ o potrebe schválenia mandátnej, návrhovej a volebnej komisie.
Navrhol, aby funkciu všetkých troch komisií plnila jedna komisia.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu mandátovej, návrhovej a
volebnej komisie v zložení: Martin Horváth, Peter Suchán a Veronika Kurincová.
Uznesenie č. 2
OZ v Trstíne
1. volí mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení:

2. Ukladá mandátovej komisii

Martin Horvát
Peter Suchán
Veronika Kurincová

-

overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených
poslancov,
- zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca
a to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných
vyhlásení,
- podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva
3. Ukladá návrhovej komisii
- sledovať priebeh rokovania, predkladá návrhy a obsah diskusie
- predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy
uznesení, tak aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele
4. Ukladá volebnej komisii
- dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania sčítanie
hlasov a podať OZ správu o výsledku hlasovania
Hlasovanie:
Za:
6 (Kudláč, Kurinec, Mahajová,
Ormandy, Taranda, Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 3 (Horváth, Kurincová, Suchán)
Uznesenie bolo schválené.
Mandátová komisia overila, či starosta a poslanci potvrdili podpismi zložený sľub, na základe
predložených čestných vyhlásení zistila či starosta a poslanci nevykonávajú funkciu
nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca. O výsledku zistenia podala mandátová
komisia správu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za:
8 (Kudláč, Kurincová,
Kurinec, Mahajová, Ormandy
Suchán , Taranda, Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 1 (Horváth)
K bodu 8
Vystúpenie starostu
Vážení poslanci, milí hostia a spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám na úvod poďakoval, že ste prijali pozvanie a osobne sa zúčastnili
dnešného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie
2018 – 2022.
Veľká vďaka patrí všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb a hlavne tým,
ktorí prejavili dôveru mne, ako novozvolenému starostovi a tiež za dôveru, ktorú ste prejavili
zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva našej obce.
Poďakovanie za prácu patrí aj celej volebnej komisii.
Poďakovať sa chcem poslancom, ktorým končí mandát za ich vykonanú prácu a osobitne
chcem poďakovať odchádzajúcej starostke, pani Marte Genčúrovej, za všetko čo urobila
vo svojej funkcii v prospech našej obce a za výsledky jej práce, ktoré sú vidieť nielen v obci
ale aj v jej okolí. Ešte raz: veľké ďakujem.
Blahoželám Vám, pani poslankyne a páni poslanci obecného zastupiteľstva k zloženiu sľubu a
k začatiu výkonu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.

Hoci som doteraz vo verejnej správe nepracoval, som presvedčený, že spoločne dokážeme
naplniť volebný program a občania obce budú s našou prácou spokojní. Práca v prospech
občanov je veľmi zodpovedná a bude potrebné denno denne prekonávať veľa ťažkostí a
problémov, aby sme dokázali urobiť to, čo je pre občanov našej obce dôležité a potrebné, a
aby sme sa v našej obci dobre cítili. Naša práca však nebude len o plnení volebného
programu. Sme tu aj preto, aby sme riešili akékoľvek problémy, ktoré trápia našich občanov.
Mojim cieľom je počúvať všetkých občanov a podať pomocnú ruku vždy, keď to bude
potrebné.
Budem konať vždy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a plne dodržím môj dnešný
sľub.
Sľubujem, že s poslancami spravíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme uspokojili
všetky potreby občanov, no zároveň si uvedomujem, že bez pomoci občanov sa nezaobídeme.
Verím v našu spoluprácu, vzájomný rešpekt, v to, že budeme rešpektovať názor toho druhého,
a že vždy nájdeme cestu k spoločnému riešeniu.
Som presvedčený, že v našej obci máme veľa šikovných a ochotných ľudí, ktorým záleží na
verejnom blahu a sú ochotní sa podieľať na zveľaďovaní obce. Názory občanov na jednotlivé
problémy budú pre mňa smerodajné a budú mi veľkou pomocou. Podľa môjho názoru, práca
poslanca obecného zastupiteľstva musí mať iný rozmer ako len účasť na komisiách a na
rokovaniach obecného
zastupiteľstva. Starosta, ale taktiež aj poslanci sa musia aktívne zapájať do chodu obce,
zúčastňovať sa jednotlivých akcií v obci, podať pomocnú ruku pri ich organizovaní, ale tiež si
všímať rôzne neduhy, porušovanie zákonov a nariadení a prijímať opatrenia na ich
odstránenie. To všetkom prispeje ku zvýšeniu kvality života v našej obci.
To, že ja ako starosta spravím všetko pre našich občanov som už povedal, chcel by som ale
podotknúť, že aj zamestnanci obecného úradu budú pracovať tak, aby občan odchádzal vždy
s pocitom, že sme využili všetky možnosti na to, aby sme mu pomohli a aby bol spokojný.
Chápem zodpovednosť ich práce a budem sa snažiť pre nich vytvoriť čo najlepšie pracovné
podmienky.
Záverom Vás chcem ubezpečiť, že mojím prvoradým cieľom je prospech obce a spokojnosť
jej obyvateľov. Urobím všetko pre naplnenie tohto cieľa a súčasne aj všetko pre to, aby sme
našu obec urobili krajšou a aby sa v našej obci ľudom bývalo lepšie.
V dnešný slávnostný deň chcem pozdraviť všetkých občanov našej obce, popriať im všetko
najlepšie pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov, rodinnú pohodu pri vianočnom
stromčeku a každému veľa zdravia, šťastia a osobných úspechov.
K bodu 9
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil návrh v zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva pána Mgr. Pavla Kudláča.
Hlasovanie:
Za:
8 (Horváth, Kurincová,
Kurinec, Mahajová, Ormandy
Suchán , Taranda, Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 1 (Kudláč)

K bodu 10
Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu zriadiť komisie, oboznámil ich s náplňou
jednotlivých komisií a navrhol, aby hlasovanie bolo verejné a poslanci návrh jednomyseľne
prijali.
1. Komisia na ochranu verejného záujmu
- prijíma oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 a spolu s ním v prílohe potvrdenie o podanom
daňovom priznaní o dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci rok (čl.7 ods. 5)
- požaduje od starostu a poslanca vysvetlenie, ak komisia bude mať pochybnosti o
úplnosti alebo pravdivosti podaného oznámenia (čl. 7 ods. 6)
- dáva podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu (čl. 7 ods. 6)
- poskytuje informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu
ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
2. Sociálna komisia
- posudzovanie žiadostí o sociálnu výpomoc
- návštevy chorých a starších občanov
- dohľad nad rodinami s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi
- dohľad nad výchovou detí v rodinách, kde o spoluprácu požiada detská
lekárka, základná škola s materskou školou a občania
3. Kultúrna a športová komisia
- príprava kultúrno-spoločenských podujatí
- spolupráca so spoločenskými organizáciami
- organizovanie športových akcií
- zapájanie všetkých vekových kategórií do spoločenských aktivít
- spolupráca s mládežou
4. Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
- posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia na území obce
- kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane životného prostredia,
- hodnotí účinnosť a aktuálnosť VZN, vyjadruje sa k návrhu ich zmeny a doplnkov,
- podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia,
pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia
- podáva námety, návrhy, stanoviská a názory k materiálom, ktoré sa predkladajú na
rokovanie obecného zastupiteľstva: či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty
životného prostredia
5. Finančná komisia
- vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť
efektívne fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu
- vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce
- navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností,
daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a pod.)
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, posudzuje rozpočtové
- požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu obce na príslušný rok
- prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť a
efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
- prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rozdeleniu hospodárskeho
výsledku
- prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov
(rezervný fond a ostatné peňažné fondy obce)
- prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám obcou a zriadeniu
záložného práva k majetku obce
- prerokováva a vyjadruje sa k združovaniu prostriedkov obce

-

prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
vrátane zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce
prerokováva prijatie darov
prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok obce
prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce
vyjadruje sa k vkladu majetku obce do spoločností, kontroluje jeho využívanie a
navrhuje opatrenia
kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN v pôsobnosti
komisie
vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. iným
materiálom majúcim dopad na rozpočet obce
prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko
vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií obce

K návrhu neboli vznesené žiadne námietky a OZ schválilo zriadenie komisií:
1. Komisia na ochranu verejného záujmu
2. Sociálna komisia
3. Kultúrna a športová komisia
4. Komisia výstavby a životného prostredia a verejného poriadku
5. Finančná komisia
Hlasovanie:
Za:
9 (Horváth, Kudláč, Kurincová,
Kurinec, Mahajová, Ormandy
Suchán , Taranda, Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Starosta obce predložil OZ návrh na predsedov jednotlivých komisií a opäť navrhol verejné
hlasovanie. Poslanci návrh verejného hlasovania prijali.
Návrhy na predsedov a členov jednotlivých komisií boli predložené v tomto znení:
1. Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda:
Martin Horváth
Členovia:
– poslanci
Mgr. Pavol Kudláč
Veronika Kurincová
Pavol Kurinec
Edita Mahajová
Jozef Ormandy
Peter Suchán
Miroslav Taranda
Daša Vašková
Hlasovanie:
Za:
9 (Horváth, Kudláč, Kurincová,
Kurinec, Mahajová, Ormandy
Suchán , Taranda, Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
2. Sociálna komisia
Predseda:
Edita Mahajová
Členovia:
– odborníci z radov obyvateľov obce
Anna Suchánová
Iveta Wojatschková

Blažena Hlávekková
Hlasovanie:
Za:
9 (Horváth, Kudláč, Kurincová,
Kurinec, Mahajová, Ormandy
Suchán , Taranda, Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
3. Kultúrna a športová komisia
Predseda:
Jozef Ormandy
Členovia:
– poslanci
Pavol Kurinec
– odborníci z radov obyvateľov obce
Adriana Harnúšková
Štefan Hlávek
Viera Tarandová
Hlasovanie:
Za:
9 (Horváth, Kudláč, Kurincová,
Kurinec, Mahajová, Ormandy
Suchán , Taranda, Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
4. Komisia výstavby, životného prostredia a VP:
Predseda:
Miroslav Taranda
Členovia:
– poslanci
Martin Horváth
Peter Suchán
– odborníci z radov obyvateľov obce
Ján Belák
Hlasovanie:
Za:
8 (Horváth, Kudláč, Kurincová,
Kurinec, Mahajová, Ormandy
Suchán , Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 1 (Taranda)
5. Finančná komisia:
Predseda:
Členovia:
– poslanci

Pavol Kudláč
Veronika Kurincová
Daša Vašková
– odborníci z radov obyvateľov obce
Ing. Adriána Liskovská
Hlasovanie:
Za:
9 (Horváth, Kudláč, Kurincová,
Kurinec, Mahajová, Ormandy
Suchán , Taranda, Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

Zástupca starostu
V zmysle § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov starosta obce poveril zastupovaním pani Dašu Vaškovú.

Určenie sobášiaceho a sobášnych dní
Za sobášiaceho starosta obce navrhol pána Mgr. Pavla Kudláča
Zároveň oboznámil OZ, že sobášne dni sú piatok a sobota.
K bodu 11
Plat starostu
Starosta informoval o spôsobe stanovenia platu v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Obecné zastupiteľstvo navrhlo zvýšenie minimálneho platu starostu o 15%.
Hlasovanie:
Za:
9 (Horváth, Kudláč, Kurincová,
Kurinec, Mahajová, Ormandy
Suchán , Taranda, Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto nezapojil.
Starosta obce, Ing. Peter Hlávek, požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesení
k bodu 3, 9, 10 a 11.
UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutie OZ obce Trstín zo dňa 10.12.2018
K bodu 3 - 5
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Trstíne
- berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
- konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Peter Hlávek zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Martin Horváth, Mgr. Pavol Kudláč,
Veronika Kurincová, Pavol Kurinec, Edita Mahajová, Jozef Ormandy, Peter
Suchán, Miroslav Taranda, Daša Vašková zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
K bodu 9
Uznesenie č. 4
OZ v Trstíne poveruje poslanca Mgr. Pavla Kudláča zvolaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.
5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
K bodu 10
Uznesenie č. 5
OZ v Trstíne
A. zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu
B. určuje náplň práce komisie, a to
- prijíma oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 a spolu s ním v prílohe potvrdenie o
podanom daňovom priznaní o dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci
rok (čl.7 ods. 5)

-

požaduje od starostu a poslanca vysvetlenie, ak komisia bude mať pochybnosti o
úplnosti alebo pravdivosti podaného oznámenia (čl. 7 ods. 6)
- dáva podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu (čl. 7 ods. 6)
- poskytuje informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v
rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
C. volí
a) predsedu komisie Martina Horvátha
členov komisie: a) poslancov Mgr. Pavla Kudláča
Veroniku Kurincovú
Pavla Kurinca
Editu Mahajovú
Jozefa Ormandyho
Petra Suchána
Miroslava Tarandu
Dašu Vaškovú
Uznesenie č. 6
OZ v Trstíne
A. zriaďuje Sociálnu komisia
B. určuje náplň práce komisie, a to
- posudzovanie žiadostí o sociálnu výpomoc
- návštevy chorých a starších občanov
- dohľad nad rodinami s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi
- dohľad nad výchovou detí v rodinách, kde o spoluprácu požiada detská lekárka
základná škola s materskou školou a občania
C. volí
a) predsedu komisie Editu Mahajovú
b) členov komisie: odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Annu Suchánovú
Ivetu Wojatschkovú
Blaženu Hlávekovú
Uznesenie č. 7
OZ v Trstíne
A. zriaďuje Kultúrnu a športovú komisia
B. určuje náplň práce komisie, a to
- príprava kultúrno-spoločenských podujatí
- spolupráca so spoločenskými organizáciami
- organizovanie športových akcií
- zapájanie všetkých vekových kategórií do spoločenských aktivít
- spolupráca s mládežou
C. volí
a) predsedu komisie Jozefa Ormandyho
b) členov komisie: a) poslancov Pavla Kurinca
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb
Adriánu Harnúškovú
Štefana Hláveka
Vieru Tarandovú
Uznesenie č. 8
OZ v Trstíne
A. zriaďuje Komisiu výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

B. určuje náplň práce komisie, a to
- posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia na území obce
- kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane životného
prostredia, hodnotí účinnosť a aktuálnosť VZN, vyjadruje sa k návrhu ich
zmeny a doplnkov, podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie
všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu životného
prostredia
- podáva námety, návrhy, stanoviská a názory k materiálom, ktoré sa predkladajú
na rokovanie obecného zastupiteľstva: či pri nich sú alebo nie sú rešpektované
aspekty životného prostredia
C. volí
a) predsedu komisie Miroslava Tarandu
b) členov komisie: a) poslancov Martina Horvátha
Petra Suchána
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb
Jána Beláka
Uznesenie č. 9
OZ v Trstíne
A. zriaďuje Finančnú komisia
B. určuje náplň práce komisie, a to
- vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť
efektívne fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu
- vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce
- navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností,
- daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a pod.)
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, posudzuje rozpočtové
- požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu obce na príslušný rok
- prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť
a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
- prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rozdeleniu
hospodárskeho výsledku
- prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov
(rezervný fond a ostatné peňažné fondy obce)
- prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám obcou
a zriadeniu záložného práva k majetku obce
- prerokováva a vyjadruje sa k združovaniu prostriedkov obce
- prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku
obce vrátane zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce
- prerokováva prijatie darov
- prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok obce
- prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce
- vyjadruje sa k vkladu majetku obce do spoločností, kontroluje jeho využívanie a
navrhuje opatrenia
- kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN
v pôsobnosti komisie
- vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp.
iným materiálom majúcim dopad na rozpočet obce
- prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko
vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií
C. volí

a) predsedu komisie Mg. Pavla Kudláča
b) členov komisie: a) poslancov Veroniku Kurincovú
Dašu Vaškovú
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb
Ing. Adriánu Liskovskú
K bodu 11
Uznesenie č.10
OZ v Trstíne na základe § 11 ods. 4 písm. i) Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods.2,
2. veta zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov schvaľuje zvýšenie
minimálneho platu o 15%.
Hlasovanie:
Za:
9 (Horváth, Kudláč, Kurincová,
Kurinec, Mahajová, Ormandy
Suchán , Taranda, Vašková)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenia boli schválené
Týmto bol program prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a ukončila rokovanie.
V Trstíne, 10. decembra 2018
Overovatelia:
Edita Mahajová

___________________

Martin Horváth

___________________

Ing. Peter Hlávek
starosta obce

