
        Z á p i s n i c a 
Z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Okoličná na Ostrove 
konaná dňa 27.03.2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Okoličnej na Ostrove 

 

 

 
Prítomní: 

-starosta obce:           Ing. Iveta Feketeová 

-hlavný kontrolór:     JUDr.,Ing. Iveta Némethová 

-poslanci:                  Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Vidor Olláry,   

                                   Ing. Július Pataky, Ing.Anikó Török, Mgr. Laura Vass, Ján Méhes   

-zapisovateľka:          Monika Csernyánszka 

-hosť:                         Mgr.Sylvia Czafrangóová,DLA      

 

Neprítomní: 

-poslanci:                   Zsolt Szokol /ospavedlnený/ 

 

 
Program:        

  

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

zápisnice 

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

zo dňa 26.2.2015 a 17.3.2015  

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

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 

 

 

 

 



Priebeh zasadania: 

Zasadnutie prebiehalo od 17.00 hod. do 19.00 hod.         

1.  K zahájeniu a k schváleniu programu zasadnutia,  schváleniu zapisovateľov  

a overovateľov zápisnice 

Starostka obce privítala všetkých prítomných. 

 

Starostka obce oboznámila prítomných s programom VIII. Zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Okoličná na ostrove a otvorila diskusiu. Nakoľko žiadne návrhy ani 

pripomienky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č.49/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A.schvaľuje 

Program VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.3.2015 

 

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

zápisnice 

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

dňa 26.2.2015 a 17.3.2015  

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

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. schvaľuje 

1. zapisovateľa: Moniku Csernyánszku 

2. overovateľov zápisnice: Jána Méhesa a Ing. Anikó Törökovú 

Výsledky hlasovania:         Prítomní :  8                                          

                                                 Za: 8 

                                                 Proti: 0  

                                                 Zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené 



2. Ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 

Ostrove zo dňa 26.02.2015 a 17.03.2015 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove zo 

dňa 26.02.2015 a 17.03.2015 bola zaslaná poslancom spolu s pozvánkou. Pristúpilo sa k 

hlasovaniu. 

Uznesenie č. 50/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

b e r i e na v e d o m i e 

Informatívnu správu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Okoličná 

na Ostrove konaného dňa 26.02.2015 a 17.03.2015 : 

 

Úlohy v plnení: 

Uznesenie č. 19/2014 bod A. (z predchádzajúceho volebného obdobia), 12/11/2014, 40/2015 

Splnené úlohy: 

33/2015- 39/2015, 41/2015-48/2015 

  
Výsledky hlasovania :       Prítomní: 8 

                                           Za: 8 

                                           Proti: 0 

                                           Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

 

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

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  bol poslancom zaslaný spolu 

s pozvánkou.  

Neodzneli žiadne dotazy a pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

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 
Výsledky hlasovania :       Prítomní: 8 

                                           Za: 8 

                                           Proti: 0 

                                           Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

 

 



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

obce Okoličná na Ostrove č.2/2014 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej skoly ,dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 

území obce Okoličná na Ostrove na rok 2015 a ďalšie roky 

Návrh VZN poslanci obdržali s pozvánkou.  

Mgr. Sylvia Czafrangóová ,DLA sa ujala slova  a požiadala obec o poskytnutie dotácie v plnej 

výške, ktorú obec obdrží zo štátneho rozpočtu. Navrhla, že SZUŠ poskytne pre obec 2,5% 

z tejto sumy čo činí v tomto roku 13.500 EUR a ktorá sa bude v budúcnosti navyšovať.  Ak 

tento návrh obec Okoličná na Ostrove nebude akceptovať je nútená sídlo SZUŠ preložiť na 

inú obec.  Dodala, že bola oklamaná, keď jej obec celú sumu neposkytla, nakoľko na to mala 

prísľub v r. 2012. 

Pani starostka poznamenala, že finančné prostriedky boli poskytované každoročne v zmysle 

schváleného VZN obce Okoličná na Ostrove vo výške 100% schválenej dotácie na mzdy 

a prevádzku žiaka SZUŠ. 

Vidor Olláry sa spýtal, že koľko žiakov navštevuje SZUŠ a koľko je detí z Okoličnej na 

Ostrove. Ďalej poznamenal, že ani jedna škola nedostáva plnú sumu od obce či mesta.  

Mgr. Sylvia Czafrangóová ,DLA odpovedala, že SZUŠ má 1081 žiakov a z Okoličnej na 

Ostrove ju navštevuje veľmi málo detí.  

Ing.Anikó Török predsedkyňa finančnej komisie dodala, že finančná komisia navrhuje 

poskytnutie dotácie pre SZUŠ vo výške zákonom stanoveného minima t.j. 88% čo znamená  

416 EUR. Na doteraz poskytnuté finančné prostriedky sa prihliada ako záloha. Dodala, že je 

už vo schválenom rozpočet komplikované meniť a Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA sa mala 

ohlásiť pred schvaľovaním rozpočtu.  Poznamenala, že podľa jej informácií ani iné školy 

nedostávajú  celú sumu dotácie, je to v priemere okolo 90 %. 

Anita Nagyová  požiadala Mgr. Sylviu Czafrangóovú, DLA , aby v budúcnosti uzatvárala 

dohody jedine písomne a potom nenastanú žiadne nedorozumenia. 

Hlavná kontrolórka  dodala, že pani Mgr. Sylvia Czafrangóová ,DLA mala podať 

pripomienku  k návrhu VZN v lehote ,ktorá na to bola určená . VZN je na 15 dní vyvesené na 

úradnú tabuľu a lehote 10 dní  je možné podávať pripomienky a návrhy. Žiadne však podané 

neboli. 

Mgr. Sylvia Czafrangóová ,DLA poznamenala, že podala žiadosť. 

Hlavná kontrolórka poznamenala, že sa nemá podávať žiadosť. 

Pani starostka poznamenala, že ani žiadosť nebola podaná v lehote od 9.3.2015 do 18.3.2015. 

Pani Sylvia Czafrangóová, DLA požiadala o písomné doručenie uznesenia OZ. 

Starostka jej odpovedala, že jej bude zaslané VZN hneď po nadobudnutí účinnosti t.j. 15 dní 

po vyvesení. 

Nakoľko iné pripomienky neodzneli pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2015  

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  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 
 
Výsledky hlasovania :       Prítomní: 8 

                                           Za: 7 

                                           Proti: 0 

                                           Zdržali sa: 1 /MVDr. Ferdinand Kulcsár/ 

VZN bolo schválené 



 

5. K prerokovaniu žiadosti o súhlas obce k umiestneniu /premiestneniu/ sídla 

a uzatvorenie zmluvy o výpožičke- Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA  

 

Nakoľko neboli žiadny dotazy a pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

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 12.06.1979, rodné číslo 795612/6607, adresa  trvalého pobytu 

945 01 Komárno, časť Ďulov Dvor, Stredná 5, 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 12.06.1979, rodné číslo  795612/6607, 

adresa  trvalého pobytu 945 01 Komárno, časť Ďulov Dvor, Stredná 5, 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, 

- 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 

Výsledky hlasovania :       Prítomní: 8 

                                           Za: 8 

                                           Proti: 0 

                                           Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

 

6. K prejednaniu problematiky nakladania s odpadom 

Pani starostka oboznámila prítomných  s finančnou analýzou na výstavbu a prevádzku Kazety 

č.2 na skládke odpadov , ktorú bezplatne vypracoval Ing. Vontorčík . V analýze sa uvádza 

suma 1 138 167,00 EUR na výstavbu a ročné prevádzkové náklady sú 53 800,00 EUR. Treba 

počítať aj s dobou výstavby, ktorá potrvá možno 2-3 roky. Obecné zastupiteľstvo by sa malo 

rozhodnúť , či skládku odpadu uzatvorí 31.12.2015, alebo či podporí rozšírenie skládky 

o novú kazetu v zmysle územného plánu.  

Ing. Anikó Török sa spýtala, či sa už prepracováva starý projekt na zakrytie skládky odpadu. 

Pani starostka odpovedala, že áno. V budúcnosti treba rátať aj s výpadkom príjmu cca 18-20 

tis. EUR od Ekeltour s.r.o. 

JUDr. Katona poznamenal, že pri rozhodovaní k tejto problematike je potrebné brať do úvahy 

a negatíva aj pozitíva výstavby novej kazety.  

Hlavná kontrolórka nastolila aj otázku, či sa uloženie odpadu povolí do konca roka 2015 aj 

partnerom, ktorí sem odpad zvážajú. 

Pani starostka poznamenala, že v prípade  ak sa skládka odpadu uzatvorí ku konca roka 2015 

a s výstavbou novej kazety sa nezačne, bolo by vhodné povoliť bezplatný vývoz odpadu na 

skládku pre občanov Okoličnej na Ostrove v rámci jarného a jesenného upratovania. Kritériá 

bezplatného vývozu by  pripravila komisia životného prostredia a návrh by bol prejednaný na 

zasadnutí OZ.Poslankyne Anita Nagyová a Ing.Anikó Török tiež odporúčali bezplatný  vývoz 

odpadu na skládku pre občanov obce. 

Eva Bohosová poznamenala, aby sa bezplatný vývoz nekonal.  Ostatní poslanci boli za 

povolenie jednorázového bezplatného vývozu odpadu na skládku odpadu pre občanov obce. 

Hlavná kontrolórka dodala, že je v zákone zakotvené, že obec  musí povoliť bezplatný vývoz 

pre občanov obce.   

Poslanci jednotlivo vyjadrili svoj názor a jednohlasne sú za to, aby sa využila ešte zvyšná 

kapacita skládky odpadu a povolil sa zvoz odpadu ešte do konca roka 2015.  

 

Následne sa diskutovalo o výstavbe kazety č.2. 



MVDr. Kulcsár Ferdinand, Anita Nagyová a Ján Méhes  poznamenali, že ak obec  nemá 

finančné prostriedky na zakrytie kazety č.1 na skládke odpadu ako by mohla získať taký 

veľký obnos financií, ako sa uvádza v analýze. Obec by sa takým vysokým úverom veľmi 

zadĺžila. 

JUDr. Katona dodal, že by bola aj jedna z možností vypracovať projekt a ponúknuť ho na 

predaj.  

Pani starostka dodala, že nevidí predpoklad na schválenie takéhoto postupu, nakoľko 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a hľadanie investora už bolo zastupiteľstvom 

zamietnuté. Následne požiadala poslancov ,aby sa jednotlivo vyjadrili k vybudovaniu kazety 

č.2 na skládke odpadu v Okoličnej na Ostrove. 

Ján Méhes, Ing. Anikó Török, Anita Nagyová, Ing. Július Pataky, Mgr. Laura Vass  sú proti 

výstavbe kazety č.2 na skládke odpadu v Okoličnej na Ostrove. MVDr. Ferdinand Kulcsár sa 

zdržal , Eva Bohosová a Vidor Olláry sú za vybudovanie kazety č.2 na skládke odpadu 

v Okoličnej na Ostrove.  

Pani starostka skonštatovala , že poslanci  výstavbu kazety č. 2 na skládke odpadu Okoličná 

na Ostrove zamietli. Dodala, že sa v budúcnosti obáva množenia čiernych skládok na území 

obce. Je nutné ich vznik obmedziť všetkými spôsobmi a je potrebné , aby sa aj poslanci  

zapojili do činnosti propagácie separovania odpadu a tiež spolupracovali pri zisťovaní 

porušenia zákona  pri vytváraní čiernych skládok.  

MVDr. Ferdinand Kulcsár je toho názoru, že sa čierne skládky množiť nebudú, lebo to závisí 

na mentalite ľudí . 

Vidor Olláry dodal, že je potrebné, aby sa aj občania dozvedeli o takomto rozhodnutí 

poslancov, kde nebola vzatá do úvahy možnosť triedenia odpadu. Tento spôsob doteraz 

žiadny odborník nevyvrátil, že by to bolo nevhodné riešenie.    

 

Uznesenie č.53/2015 

K prerokovaniu problematiky 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 

 
Výsledky hlasovania :       Prítomní: 8 

                                           Za: 6 

                                           Proti: 2  /Eva Bohosová, Vidor Olláry/ 

                                           Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

7. K informáciám starostky 

Mgr.Vass Laura navrhla ,aby sa  OZ aj miestna ZŠ zapojili do akcie záchrany malotriednych 

škôl  s VJM. 

Pani starostka oboznámila poslancov s termínmi pripravovaných akcií v obci : 

 



8.mája 2015 športový deň v Čalovci, 16.mája 2015 okresná požiarna súťaž a oslavou 125. 

výročia vzniku obecného hasičského zboru, 16. mája 2015 vinárska súťaž 

v Pohraniciach,13.júna 2015 obecné oslavy.  

Ďalej dodala, že je možnosť uchádzať sa na dotáciu do  7 tis. EUR na organizovanie sympózia 

, ktoré sa konalo aj vlani. 

Mgr. Laura Vass sa dotazovala akcie „rodinný deň“, ktorá bola uvedené v regionálnej tlači 

Delta. Dodala, že sympózium bolo vlani úspešné a je to dobrá propagácia obce.  

Pani starosta dodala, že by bolo dobré zorganizovať takýto rodinný deň pri jazere Piri niekedy 

v letnom období. Ďalej dodala, že by sa vinárskej súťaži v Pohraniciach mohlo zúčastniť celé 

obecné zastupiteľstvo. Ďalej informovala prítomných, že sa v miestnej materskej škôlke 

konala inšpekcia, ktorá bola s prácou v materskej škôlke veľmi spokojná.  

Anita Nagyová dodala, že miestni vinári plánujú uskutočniť vinársku súťaž 18. apríla 2015. 

Informovala prítomných  s priebehom vinárskej súťaže v družobnej obci Tárkány 

v Maďarsku, kde boli naši miestni vinári veľmi úspešní a získali zlaté, strieborné aj bronzové 

ocenenia.  Najlepšími vinármi sa stali Štefan Sárközy a Lýdia Galléová.  

 

 

8. K záveru 

 

Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný a viac otázok ani pripomienok neodznelo, 

pani starostka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

 

 

Starostka obce:  Ing. Iveta Feketeová                                      ................................... 

 

Overovatelia:     Ing. Anikó Török                                           .................................. 

 

                            Ján Méhes                                                     .................................. 

 

 

Zapisovateľka:   Monika Csernyánszka                                   .................................. 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


