
Obec Oko l i čná na O s t r o v e 

Z Á P I S N I C A 

z I I I . z a s a d n u t i a O b e c n é h o z a s t u p i t e ľ s t v a o b c e O k o l i č n á n a O s t r o v e 

konaného v zasadačke obecného úradu v Okoličnej na Ostrove dňa 11.12.2014 

Sp. zn.: 407/2014 

Prítomní: 
- starosta obce: Ing. Iveta Feketeová 
- poslanci: Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, Anita Nagyová, Olláry 

Vidor, Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol, Ing. Anikó Török, Mgr. Laura Vass 
- zapisovateľka: Kornélia Szabóová 

- ostatní prítomní: JUDr. Gabriel Katona, Monika Csernyánszka, Ing. Ladislav Fodor 

Program zasadania: 

1. Zahájenie 

2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove zo dňa 

27.10.2014a28.11.2014 
4. Návrh na zmenu štatútu obce Okoličná na Ostrove 

5. Návrh VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015 a ďalšie roky 

6. Návrh VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Okoličná na Ostrove 
na rok 2015 a ďalšie roky 

7. Návrh Programového rozpočtu obce Okoličná na Ostrove na roky 2015-2017 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove na 1. polrok 2015 

9. Žiadosť: 

- o zámenu pozemku vo vlastníctve obce, zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

10. Návrh na plat starostu obce Okoličná na Ostrove 

11. Prerokovanie odpredaja podielu v spoločnosti EKELTOUR s.r.o. Okoličná na Ostrove 

12. Rôzne 

13. Záver. 

Priebeh zasadania: 

Zasadnutie prebiehalo od 18.00 hod. do 22.30 hod. 



1 - 2 K zahájeniu a k schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice 

Starostka obce privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom III. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva obce Okoličná na Ostrove. 
Starostka navrhla zmenu programu : bod programu č. 4 navrhla prerokovať po bode č. 11, ďalej 
navrhla rozšírenie programu o nasledovné: bod č. 13. „Zriadenie komisie na ochranu verejného 
záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov" ,bod č. 14. „Voľba predsedov a členov komisií zriadených 
obecným zastupiteľstvom". 
Poslankyňa Ing. Anikó Török navrhla rozšíriť program o prerokovanie návrhu zmeny Rokovacieho 
poriadku. Za zapisovateľa bola schválená Kornélia Szabóová. Za overovateľov zápisnice boli 
schválení Ing. Július Pataky a Vidor Olláry. 
Starostka otvorila diskusiu. Nakoľko iné návrhy ani pripomienky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 7/II/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A. s c h v a ľ u j e 
program III. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2014 nasledovne: 

1. Zahájenie 
2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove 

zo dňa 27.10.2014 a 28.11.2014 
4. Návrh VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015 a ďalšie roky 
5. Návrh VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 
Okoličná na Ostrove na rok 2015 a ďalšie roky 

6. Návrh Programového rozpočtu obce Okoličná na Ostrove na roky 2015-2017 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove na 1. polrok 2015 
8. Žiadosť o zámenu pozemku vo vlastníctve obce, zastavaného stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa 
9. Prerokovanie platu starostu obce Okoličná na Ostrove 
10. Návrh na schválenie vyplatenia náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku starostky obce 
11. Prerokovanie odpredaja podielu v spoločnosti EKELTOUR s.r.o. Okoličná na Ostrove 
12. Návrh na zmenu Štatútu obce Okoličná na Ostrove 
13. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
14. Voľba predsedov a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom 
15. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove 
16. Rôzne 
17. Záver 

B. schvaľuj e 
1. zapisovateľa: Kornéliu Szabóovú 
2. overovateľov zápisnice: Vidora Olláryho a Ing. Júliusa Patakyho 



Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

3 Ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 
Ostrove zo dňa 27.10.2014 a 28.11.2014 

Kontrola uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.10.2014 a 28.11.2014 bola 
poslancom doručená spolu s pozvánkou. Starostka otvorila diskusiu. Nikto nemal žiadne otázky ani 
pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 8/II/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

b e r i e n a v e d o m i e 
Informatívnu správu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Okoličná na 
Ostrove konaného dňa 27.10.2014 a 28.11.2014: 
Úlohy v plnení: 
Uznesenie č. 19/2014 bod A. (z predchádzajúceho volebného obdobia) 
Splnené úlohy: 
Uznesenie č. 41/2014 - 44/2014, 1/II/2014 — 4/II/2014 
Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 

Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

4 K návrhu V Z N č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015 a ďalšie roky 

Návrh VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015 a ďalšie roky bol vyvesený na 
úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej stránke obce dňa 20.11.2014. Návrh VZN bol poslancom 
doručený spolu s pozvánkou. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN bola do 30.11.2014. 
Do uvedenej lehoty žiadne pripomienky neboli doručené. Starostka otvorila diskusiu. Do diskusie sa 
nikto neprihlásil. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Okoličná na Ostrove 

s a u z n á š a 

n a v š e o b e c n e z á v ä z n o m n a r i a d e n í o b c e o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 
2015 a ďalšie roky. 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

VZN č. 1/2014 bolo schválené 



5 K návrhu V Z N č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej škoiy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území obce Okoličná na Ostrove na rok 2015 a ďalšie roky 

Návrh VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Okoličná na Ostrove na 
rok 2015 a ďalšie roky bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej stránke obce dňa 
20.11.2014. Poslancom bol návrh VZN doručený spolu s pozvánkou. Lehota na predloženie 
pripomienok k návrhu VZN bola do 30.11.2014. Do uvedenej lehoty žiadne pripomienky neboli 
doručené. Starostka otvorila diskusiu. Po krátkej debate sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2014 

Obecné zastupiteľstvo obce Okoličná na Ostrove 

s a u z n á š a 

n a v š e o b e c n e z á v ä z n o m n a r i a d e n í o b c e o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území obce Okoličná na Ostrove na rok 2015 a ďalšie roky 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

VZN č. 2/2014 bolo schválené 

6 K návrhu Programového rozpočtu obce Okoličná na Ostrove na roky 2015-2017 

Návrh Programového rozpočtu obce Okoličná na Ostrove na roky 2015 a 2017 a odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu programového viacročného rozpočtu boli doručené spolu s pozvánkou 
na rokovanie. Starostka otvorila diskusiu. 
Ing. Anikó Török mala pripomienku k výdavkovej časti rozpočtu. Dala pozmeňujúci návrh na 
uznesenie o schválení rozpočtu so znením: OZ schvaľuje rozpočet na rok 2015 s tým, že poslancom 
bude doručený a zároveň zverejnený rozpočet na rok 2015 do 19.12.2014 rozpísaný podľa 
jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie. Po krátkej debate svoj pozmeňujúci návrh vzala späť. 
Zároveň žiadala uviesť v zápisnici nasledovné: „Poslanci schválili rozpočet na rok 2015 vo 
výdavkovej časti tak, že bol rozpísaný podľa programov, ale nebol rozvedený na jednotlivé položky 
a podpoložky". Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 9/II/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

b e r i e n a v e d o m i e 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového viacročného rozpočtu obce Okoličná 
na Ostrove na roky 2015-2017 



Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Szokol Zsolt) 

Uznesenie bolo schválené 

Uznesenie č. 10/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

s c h v a ľ u j e 
a) Programový rozpočet obce Okoličná na Ostrove na rok 2015 ako vyrovnaný. 
b) Príjmy vo výške 1 386 358 EUR, výdavky vo výške 1 386 358 EUR. 

Rozpočet tvorí prílohu zápisnice 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

Uznesenie č.ll/II/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

b e r i e n a v e d o m i e 

Programový rozpočet Obce Okoličná na Ostrove na roky 2016 a 2017. 
Rozpočet tvorí prílohu zápisnice 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

Starostka uviedla, že v položke služby občanom - kapitálové výdavky na rok 2015 je plánovaná 
čiastka na nákup služobného osobného automobilu. Nakoľko nikto nemal pripomienky ani otázky, 
pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č.12/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

s c h v a ľ u j e 

nákup osobného automobilu do vlastníctva obce Okoličná na Ostrove v roku 2015. 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 (Ján Méhes, Mgr. Laura Vass, Ing. Anikó Török) 

Uznesenie bolo schválené 



7 K plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove na 1. polrok 
2015 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove na 1. polrok 2015 bol 
poslancom doručený spolu s pozvánkou. Starostka otvorila rozpravu. Nakoľko sa do rozpravy nikto 
neprihlásil, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 13/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A. s c h v a ľ u j e 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Okoličná na Ostrove na 1. polrok 2015. 

B . p o v e r u j e 
Hlavného kontrolóra Obce Okoličná na Ostrove výkonom kontrol v súlade so schváleným plánom 
kontrolnej činnosti. 

Termín: 1. polrok 2015 
Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 

Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

8 K žiadosti o zámenu pozemku vo vlastníctve obce, zastavaného stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa 

Starostka oboznámila prítomných so žiadosťou o zámenu pozemkov v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe 
geometrického plánu č. 108/2014 vyhotoveného ALFYGEO, Senný trh 13, Komárno. Starostka 
otvorila diskusiu. Nakoľko nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 14/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A. berie na vedomie 

žiadosť žiadateľa Ing. Erika Szabóová, rodné priezvisko dátum narodenia 
rodné číslo , trvalý pobyt , o zámenu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove, parcely registra „C", p.č. 236/10 o výmere 68 
m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č.905 v k.ú. Okoličná na Ostrove a parcely 
registra „C", p.č. 236/11 o výmere 41 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č.905 v k.ú. 
Okoličná na Ostrove, v podiele 1/1 k celku, ktorý pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa so súp. č. 274, vedenou na LV 393 v k.ú. Okoličná na Ostrove, za novovytvorenú 
parcelu registra „C" p.č. 236/17 o výmere 109 m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorenú 
geometrickým plánom zhotoviteľa ALFYGEO, 945 01 Komárno, Senný trh 13, IČO 33779571, 
číslo 108/2014 zo dňa 26.09.2014, z časti pôvodnej parcely registra „C" p.č. 236/2 o výmere 1921 
m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV 393 v k.ú. Okoličná na Ostrove, vo vlastníctve 
žiadateľa v podiele 1/1 k celku, 



B. schvaľuje 

v súlade s § 9a ods.8 písm. b) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 138/1991 Zb.") zámenu 

parcely registra „C", p.č. 236/10 o výmere 68 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na 
LV č.905 v k.ú. Okoličná na Ostrove a parcely registra „C", p.č. 236/11 o výmere 41 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č.905 v k.ú. Okoličná na Ostrove, v podiele 1/1 
k celku, vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove, 
novovytvorenej parcely registra „C" p.č. 236/17 o výmere 109 m2, zastavané 
plochy a nádvoria, vytvorenej geometrickým plánom zhotoviteľa ALFYGEO, 
945 01 Komárno, Senný trh 13, IČO 33779571, číslo 108/2014 zo dňa 26.09.2014, z časti 
pôvodnej parcely registra „C" p.č. 236/2 o výmere 1921 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
vedenej na LV 393 v k.ú. Okoličná na Ostrove, vo vlastníctve žiadateľa Ing. Erika Szabóová, 
rodné priezvisko dátum narodenia rodné číslo , trvalý 
pobyt . v podiele 1/1 k celku, 

s tým, že na uvedený prevod, v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., sa nevzťahujú 
ustanovenia § 9a ods.l a 7 zákona č. 138/1991 Zb., nakoľko pozemok, parcela registra „C", p.č. 
236/10 o výmere 68 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 905 v k.ú. Okoličná na 
Ostrove a parcela registra „C", p.č. 236/11 o výmere 41 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedená 
na LV č. 905 v k.ú. Okoličná na Ostrove, je zastavaný stavbou so súp. č. 274, vedenou na LV 393 
v k.ú. Okoličná na Ostrove vo vlastníctve nadobúdateľa, žiadateľa Ing. Erika Szabóová, za 
nasledovných podmienok: 

zámena sa uskutoční bez finančnej náhrady, 
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí žiadateľ, 
viazanosť návrhu zámennej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zámennej zmluvy. 

C. žiada 

starostku obce 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zámennej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

9 K prerokovaniu platu starostu obce Okoličná na Ostrove 

V zmysle zákona č. 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné 
zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. Starostka opustila miestnosť. Odznelo 
viacero návrhov. 
Poslankyňa Eva Bohosová navrhla plat starostu zvýšiť o 70%. Poslanci hlasovali nasledovne: za: 3 
(Eva Bohosová, Vidor Olláry, Zsolt Szokol), proti 5 ( Ing. Július Pataky, Mgr. Laura Vass, Ján 
Méhes, Anita Nagyová, Ing. Anikó Török), zdržal sa 1 (MVDr. Ferdinand Kulcsár) . Návrh 
poslankyne Evy Bohosovej nebol schválený. 
Ďalší návrh podala Anita Nagyová, ktorá navrhla zvýšenie platu starostu o 25 %. Poslanci na tento 
návrh hlasovali nasledovne: za 2 (Anita Nagyová, Ján Méhes), proti 3 (Eva Bohosová, Vidor Olláry, 



Zsolt Szokol), zdržali sa 4 (MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ing. Július Pataky, Mgr. Laura Vass, Ing. 
Anikó Török). Návrh poslankyne Anity Nagyovej nebol schválený. 
Poslanec MVDr. Ferdinand Kulcsár navrhol zvýšenie platu starostu o 50%. Poslanci hlasovali 
nasledovne: za 3 (MVDr. Ferdinand Kulcsár, Vidor Olláry, Zsolt Szokol), proti 1 (Eva Bohosová), 
zdržali sa 5 (Ing. Pataky Július, Mgr. Laura Vass, Ing. Anikó Török, Anita Nagyová, Ján Méhes). 
Napokon poslanci schválili návrh poslankyne Ing. Török Anikó, ktorá navrhla plat starostu zvýšiť 
o 30%. (hlasovanie: za 5 (Ing. Anikó Török, Anita Nagyová, Ján Méhes, Mgr. Laura Vass, Ing. Július 
Pataky), proti 2 (Eva Bohosová, Vidor Olláry), zdržali sa 2 (Zsolt Szokol, MVDr. Ferdinand Kulcsár). 

Uznesenie č. 15/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

s c h v a ľ u j e 
plat starostu obce Okoličná na Ostrove v zmysle zákona č. 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 4 ods. 2 zákona zvýšenú 
o 30%, t.j. vo výške 2 121,00 EUR s účinnosťou od 01.01.2015. 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 5 
Proti: 2 (Eva Bohosová, Vidor Olláry) 
Zdržali sa: 2 (Zsolt Szokol, MVDr. Ferdinand Kulcsár) 

Uznesenie bolo schválené 

10 K návrhu na schválenie vyplatenia náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku starostky 
obce 

K vyplateniu náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku odzneli nasledovné pripomienky poslankyne 
Ing. Anikó Török - či nie je iná zákonná možnosť, či sa nedá preniesť na nasledujúci rok, 
v budúcnosti sa snažiť o čerpanie dovolenky v priebehu roka a navrhla vypracovanie plánu čerpania 
dovolenky. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 16/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku starostky obce Ing. Ivety Feketeovej do 
ukončenia volebného obdobia do 28.11.2014 v počte 24 dní 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 (Ing. Anikó Török) 

Uznesenie bolo schválené 



11 K prerokovaniu odpredaja podielu v spoločnosti EKELTOUR s.r.o. Okoličná na Ostrove 

Starostka informovala prítomných s výsledkami doterajších rokovaní obecného zastupiteľstva za 
predchádzajúce 3 roky (vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, referendum). Odovzdala slovo JUDr. 
Gabrielovi Katonovi. JUDr. Katona uviedol, že na dnešnom rokovaní by poslanci mali rozhodnúť 
o zámere odpredaja podielu v spoločnosti Ekeltour s.r.o. Okoličná na Ostrove. Poslanci jednotlivo 
vyslovili svoje názory. Diskutovali o možnostiach a podmienkach ďalšieho postupu prevádzkovania 
skládky TKO. JUDr. Katona vypracoval podmienky predaja obchodného podielu v spoločnosti 
Ekeltour. s.r.o., a návrh zmluvy o prevode podielu a nájomnú zmluvu na prenájom skládky 
a oboznámil prítomných so zmluvnými podmienkami. Tieto boli prerokované obecným 
zastupiteľstvom v uplynulom volebnom období. Nakoľko v tomto volebnom období je viac nových 
poslancov navrhol, aby boli ešte raz prerokované a oboznámil prítomných so 
zmluvnými podmienkami. Ing. Ladislav Fodor uviedol, že dňom 31.03.2015 sa vzdá funkcie konateľa 
spoločnosti. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo tak, že dňa 7.1.2015 opäť prerokujú zámer odpredaja 
s tým, že poslancom budú doručené návrhy podmienok obchodnej verejnej súťaže, návrh zmluvy na 
odpredaj obchodného podielu spoločnosti a k nahliadnutiu bude znalecký posudok. Fotokópie štúdií 
CCIPOS Group s.r.o.je možné prevziať iba po podpísaní prehlásenia o mlčanlivosti nakoľko ide 
o obchodné tajomstvo, ktoré je možné zneužiť a zvýhodniť prípadných uchádzačov. 
Starostka vyzvala poslancov aby svoje rozhodnutie dôkladne zvážili, nakoľko sa jedná o budúcnosť 
obce. 

12 K návrhu na zmenu štatútu obce Okoličná na Ostrove 

Návrh dodatku č. 1 k Štatútu obce Okoličná na Ostrove bol poslancom rozdaný na začiatku 
zasadnutia. Poslankyňa Anita Nagyová navrhla, aby OZ zriadilo iba jednu komisiu, a to komisiu na 
ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z.z.. Starostka dala.n^ hlasovanie návrh 
poslankyne. OZ návrh neschválilo (za: 5 , proti: 3, zdržali sa: 1). 
Poslanci zvažovali rozdelenie komisie ekonomickej, finančnej, výstavby a územného plánovania na 
dve časti. Napokon však zastupiteľstvo rozhodlo komisiu nerozdeliť. (za:6, proti: 2, zdržal sa: 1). 
Poslanci navrhli zriadenie nasledovných komisií: 

1. komisia pôdohospodárstva a životného prostredia 
2. komisia obchodu, cestovného ruchu a rozvoja partnerských vzťahov, 
3. komisia školstva, kultúry a mládeže 
4. redakčná rada, 
5. komisia ekonomická, finančná, výstavby a územného plánovania obce 
6. komisia sociálna a verejnoprospešných služieb, 
7. komisia športu 

Návrh jednohlasne schválili 9 hlasmi za. 

Poslankyňa Ing. Anikó Török dala pozmeňujúce návrhy k uzneseniu na schválenie k Štatútu obce: 

1. zmena odseku 1 § 17 Štatútu obce nasledovne: Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoje 
stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 
hlasovanie: za: 5, proti: 2 (Eva Bohosová, Vidor Olláry), zdržali sa: 2( Zsolt Szokol, MVDr. Ferdinand 
Kulcsár) 



2. zmena odseku 2 § 17 Štatútu obce nasledovne: Komisie sú zložené z poslancov obecného 
zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom 
hlasovanie: za: 5, proti: 1 (Eva Bohosová), zdržali sa: 3 ( Vidor Olláry, Zsolt Szokol) 

3. schválenie pôvodného znenia odseku 3 § 17 Štatútu obce zo dňa 07.09.2010, schváleného obecným 
zastupiteľstvom dňa 22.09.2010. 
hlasovanie: za: 5, proti: 1 (Eva Bohosová), zdržali sa: 3 ( Vidor Olláry, Zsolt Szokol) 

Zmeny navrhnuté poslankyňou Ing. Anikó Török v odsekoch 1., 2. a 3. § 17 Štatútu obce neboli 
schválené, nakoľko v zmysle ods. 2 § 38 Štatútu obce zmeny a doplnky štatútu schvaľuje obecné 
zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k Štatútu obce Okoličná na Ostrove. 

Uznesenie č. 17/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

s c h v a ľ u j e 

dodatok č. 1 k Štatútu obce Okoličná na Ostrove 

Dodatok č.l k Štatútu Obce Okoličná na Ostrove tvorí prílohu zápisnice. 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 6 
Proti: 1 (Eva Bohosová) 
Zdržali sa: 2 (Vidor Olláry, Zsolt Szokol) 

Uznesenie bolo schválené 

13 K zriadeniu komisie na ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov a zvolilo predsedu a členov komisie. 

Uznesenie č. 18/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A. z r i a ď u j e 
komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov 

B. v o l í 
a) predsedu komisie: Zsolt Szokol 
b) členov komisie: Ing. Anikó Török, Eva Bohosová 



Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

14 K voľbe predsedov a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu a členov Komisie pôdohospodárstva a životného prostredia. 

Uznesenie č. 19/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

v o l í 
a) predsedu Komisie pôdohospodárstva a životného prostredia: MVDr. Ferdinand Kulcsár 
b) členov komisie: Zsolt Szokol, Monika Csernyánszka 
c) 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 
Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu a členov Komisie obchodu, cestovného ruchu a rozvoja 
partnerských vzťahov. 

Uznesenie č. 20/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

v o l í 
a) predsedu Komisie obchodu, cestovného ruchu a rozvoja partnerských vzťahov: Anita Nagyová 
b) členov komisie: Mgr. Laura Vass, Kornélia Szabóová 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu Komisie školstva, kultúry a mládeže. Schválenie členov 
komisie je odročené na ďalšie zasadnutie OZ. 

Uznesenie č. 21/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

v o l í 
predsedu Komisie školstva, kultúry a mládeže : Mgr. Laura Vass 



Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu a členov redakčnej rady. 

Uznesenie č. 22/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

v o l í 

a) predsedu redakčnej rady: Ing. Július Pataky 
b) členov redakčnej rady: Ing. Norbert Németh, Ing. Armand Forgács 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu a členov Komisie ekonomickej, finančnej, výstavby 
a územného plánovania. 

Uznesenie č. 23/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

v o l í 

a) predsedu Komisie ekonomickej, finančnej, výstavby a územného plánovania obce: Ing. Anikó 
Török 

b) členov komisie: Veronika Szabadosová, Mgr. Mária Bohosová 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržali sa: 4 (Zsolt Szokol, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Eva 

Bohosová, Vidor Olláry) 
Uznesenie bolo schválené 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo nasledovný návrh : predseda Komisie sociálnej 
a verejnoprospešných služieb Eva Bohosová a členovia komisie: Henrieta Olláryová, Kornélia 
Szabóová (hlasovanie: za: 3, proti:0, zdržali sa: 6). 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu a členov Komisie sociálnej a verejnoprospešných služieb. 



Uznesenie č. 24/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

v o l í 

a) predsedu Komisie sociálnej a verejnoprospešných služieb: Ján Méhes 
b) členov komisie: Andrea Földes, Veronika Kaczová 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 5 
Proti: 1 (Eva Bohosová) 
Zdržali sa: 3 (Zsolt Szokol, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Vidor Olláry) 

Uznesenie bolo schválené 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedu a členov Komisie športu. 

Uznesenie č. 25/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

v o l í 

a) predsedu Komisie športu: Vidor Olláry 

b) členov komisie: Jozef Szabó, Mgr. Tomáš Odor 

Výsledky hlasovania : Prítomní: 9 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

15 K návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Okoličnej 
na Ostrove 

Poslankyňa Ing. Anikó Török navrhla dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku nasledovne: 

1. zmenu bodu 1 § 4 Rokovacieho poriadku s nasledovným znením: 

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie 
zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného 
zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce 
zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, 
aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo 
zvolené. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutočňujú ako riadne, v súlade s plánom práce, 



a mimoriadne. Obecné zastupiteľstvo plán zasadnutí schvaľuje na návrh starostu spravidla na polročné 
obdobie. 
hlasovanie: za: 6, proti: 2 (Eva Bohosová, Zsolt Szokol), zdržal sa: l(Vidor Olláry) 

2. zmenu bodu 4 § 4 Rokovacieho poriadku s nasledovným znením: 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň 5 
pracovných dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva 

hlasovanie: za: 6, proti: 1 (Eva Bohosová), zdržal sa: 2 (Vidor Olláry, Zsolt Szokol) 

3. zmenu bodu 5 § 5 Rokovacieho poriadku s nasledovným znením: 
Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade 
s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom. 
Materiály resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje 
obecný úrad a doručuje ich poslancom obecného zastupiteľstva najmenej 5 pracovných dní pred 
konaním zasadnutia, a v mimoriadnych prípadoch, ak je potrebné zvolať zasadnutie obecného 
zastupiteľstva mimo schváleného plánu aspoň 3 dni pred jeho konaním, 
hlasovanie: za: 6, proti: 1 (Eva Bohosová), zdržal sa: 2 (Vidor Olláry, Zsolt Szokol) 

4. bod 14 § 5 Rokovacieho poriadku s nasledovným znením: 
O priebehu rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotoví obrazový a zvukový záznam, ktorý sa 
uchováva v zmysle príslušného zákona. 

hlasovanie: za: 5, proti: 4 (Eva Bohosová, Vidor Olláry, Zsolt Szokol, MVDr. Ferdinand Kulcsár) 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku bol schválený. 

Uznesenie č. 26/11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

s c h v a ľ u j e 

dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove 
Dodatok č.l k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Okoličnej na Ostrove tvorí prílohu 
zápisnice. 

Výsledky hlasovania : podľa čiastkových hlasovaní 

Uznesenie bolo schválené 

16 Rôzne 

Starostka informovala prítomných o nasledovnom: 

poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti spoločnosťou MEDM1KA je predĺžené o 60 
dní. 



obecné vianočné oslavy sa uskutočnia dňa 18.12.2014 o 16.00 hod. 

17 Záver 

Starostka obce skonštatovala, že program rokovania bol vyčerpaný, viac pripomienok a návrhov 
neodznelo. 

Všetkým prítomným sa poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Starostka obce: Ing. Iveta Feketeová 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Július Pataky 

Vidor Olláry 

Zapisovateľka: Kornélia Szabóová 
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