
Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 27.03.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 31.03.2015 

Uznesenie č. 49/2015 

K zahájeniu – schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A. schvaľuje 

program VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.03.2015 nasledovne:  

1. Zahájenie - schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov    

   zápisnice 

2.  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 

 Ostrove zo dňa 26.02.2015 a 17.03.2015 

3.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Okoličná na Ostrove na 1. 

 polrok  2015 

4. Návrh VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce 

 Okoličná na Ostrove 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 

5.  Prerokovanie žiadosti o súhlas obce k umiestneniu (premiestneniu) sídla a uzatvoreniu 

 zmluvy o výpožičke -  Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA 

6. Prerokovanie problematiky nakladania s odpadom 

7. Informácie starostky 

8.  Záver 

 

B.   schvaľuj e 

1. zapisovateľa: Moniku Csernyánszku 

2. overovateľov zápisnice: Ján Méhes a Ing. Anikó Török 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 27.03.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 31.03.2015 

Uznesenie č. 50/2015 

ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove zo 

dňa 26.02.2015 a 17.03.2015 

 

 

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 zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 

Ostrove konaného dňa 26.02.2015 a 17.03.2015: 

Úlohy v plnení: 

Uznesenie č. 19/2014 bod A. (z predchádzajúceho volebného obdobia), 12/II/2014, 40/2015,  

Splnené úlohy: 

33/2015 – 39/2015, 41/2015 - 48/2015 

 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 27.03.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 31.03.2015 

Uznesenie č. 51/2015 

K návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Okoličná na Ostrove na 1. polrok 2015 

 

B. poveruje 

Hlavnú kontrolórku Obce Okoličná na Ostrove výkonom kontrol v súlade so schváleným 

plánom kontrolnej činnosti 

       Termín: 1. Polrok 2015   

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 27.03.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 31.03.2015 

Uznesenie č. 52/2015 

 

K prerokovaniu žiadosti o súhlas obce k umiestneniu (premiestneniu) sídla a uzatvoreniu 

 zmluvy o výpožičke -  Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A. berie na vedomie  

žiadosť zriaďovateľa Súkromnej Základnej umeleckej školy Mgr. Sylvie Czafrangóovej - 

Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola (SZUŠ), Mgr. Sylvie Czafrangóovej, 

dátum narodenia                , rodné číslo           , adresa  trvalého pobytu                              , 

o výpožičku nebytových priestorov 

- pre účely umiestnenie sídla SZUŠ, 

 

B. súhlasí 

s umiestnením sídla Súkromnej Základnej umeleckej školy Mgr. Sylvie Czafrangóovej, 

Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola (SZUŠ), v Okoličnej na Ostrove                   

na adrese  946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 381, zriadenej v zmysle zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

C. schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v Miestnom kultúrnom 

stredisku, na adrese  946 13 Okoličná na Ostrove,  Nitrianska 381: 

pre Mgr. Sylviu Czafrangóovú, dátum narodenia            , rodné číslo                , adresa  

trvalého pobytu                               , za nasledovných podmienok:  

- nebytové priestory vypožičiavateľ bude využívať pre účely sídla SZUŠ a pre 

vyučovanie SZUŠ,  

- nebytové priestory vypožičiavateľ nebude využívať ako výlučný užívateľ ale bude  

využívať podľa harmonogramu, tak aby nebolo obmedzené využívanie uvedených 

priestorov pre účely ďalších podujatí usporiadaných obcou  alebo organizáciami, 

združeniami a cirkvami so sídlom v obci,  

- spoločne s nebytovými priestormi vypožičiavateľ bude oprávnený súčasne užívať 

spoločné priestory (chodba, sociálne zariadenia)  

- náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky (dodávka elektrickej energie, voda, kúrenie) 

hradí požičiavateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak  
- zmluva o výpožičke bude uzatvorená dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy v súlade s 

§ 5a ods. 1 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a § 47a Občianskeho 

zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 27.03.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 31.03.2015 

- zmluva o výpožičke bude uzatvorená na určitý čas  na dobu trvania sídla SZUŠ 

v Okoličnej na Ostrove 

 

D. žiada  

starostku obce 

vykonať potrebné úkony v súlade s bodom D/ tohto uznesenia 

   Termín:  do 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 27.03.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 31.03.2015 

Uznesenie č. 53/2015 

K prerokovaniu problematiky nakladania s odpadom 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A. schvaľuje 

Ukončenie prevádzky Skládky TKO Okoličná na Ostrove  ku dňu 31.12.2015 

B. zamieta 

Rozšírenie Skládky TKO Okoličná na Ostrove 

C. ruší 

Uznesenie č. 19/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.04.2014 

 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 


