
Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 54/2015 

K zahájeniu – schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A. schvaľuje 

program IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2015 nasledovne: 

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

zápisnice 

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

Ostrove zo dňa 27.03.2015 

3. Prerokovanie žiadostí o prenájom nebytových priestorov pri materskej škole 

v Okoličnej na Ostrove 

4. Prerokovanie žiadosti Bott Frigyesa, bytom Obchodná 669/3, Komárno-Nová Stráž 

5. Prerokovanie žiadosti Ladislava Nagya a manželky Anity Nagyovej 

6. Prerokovanie žiadosti Ing. Kollár Gejzu o zmenu územného plánu obce Okoličná na 

Ostrove 

7. Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti – budova na parc.č. 51/2 vedená na LV č. 1336  

8. Prerokovanie žiadosti Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Farský úrad 

Okoličná na Ostrove o rekonštrukciu hrobu Jánosa Hetényiho 

9. Návrh zmeny  programového rozpočtu obce Okoličná na Ostrove 

10. Podmienky jarného zberu odpadu od občanov obce Okoličná na Ostrove 

11. Správa o hospodárení spoločnosti EKELTOUR s.r.o. Okoličná na Ostrove za rok 2014 

12. Prerokovanie obecných osláv 

13. Registrácia periodického vydania obecných novín Ekeli Hírmondó 

14. Podpora akcie Zachráňme spoločne naše školy 

15. Pomoc pre Kárpátalja 

16. Informácie starostky 

17. Záver 
 

B.   schvaľuj e 

1. zapisovateľa: Kornéliu Szabóovú 

2. overovateľov zápisnice: Mgr. Laura Vass a Eva Bohosová 

 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 55/2015 

K informatívnej správe o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej 

na Ostrove zo dňa 27.03.2015 

 

 

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 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 

Ostrove konaného dňa 27.03.2015: 

Úlohy v plnení: 

12/II/2014  

Splnené úlohy: 

40/2015, 49/2015 – 53/2015 

 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 56/2015 

K informatívnej správe o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej 

na Ostrove zo dňa 27.03.2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

ruší 

uznesenie č. 13/II/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2014. 

 

 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 57/2015 

k žiadosti žiadateľa Zuzana Komjátiová Lukácsová o prenájom nebytových priestorov pri 

materskej školy na adrese 946 13 Okoličná na Ostrove,  Nitrianska 384  (vchod č.2) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A.  berie na vedomie  

žiadosť o prenájom nebytových priestorov pri budove Materskej školy na adrese 946 13 

Okoličná na Ostrove,  Nitrianska 384 (vchod č.2) Zuzany Komjátiovej Lukácsovej, 

bytom                     , zo dňa 02.03.2015 na prevádzkovanie kozmetického salónu. 

B.  navrhuje 

informovať žiadateľku o inej nehnuteľnosti vo vlastníctve obce vhodnej na prenájom  

(časť budovy súp.č. 59) 

 

        

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 58/2015 

k žiadosti žiadateľa Sándor Lakatos o výpožičku nebytových priestorov pri materskej školy na 

adrese 946 13 Okoličná na Ostrove,  Nitrianska 384  (vchod č.2) 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A. berie na vedomie 

žiadosť žiadateľa Sándor Lakatos, rodné číslo               , dátum narodenia               , trvalý 

pobyt                         , zo dňa 20.03.2015, o výpožičku nebytových priestorov pri budove 

materskej školy (vchod č.2) na adrese 946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianska 384, na 

hudobné skúšky skupiny AVALANCHE,  

 

B. schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o výpožičke pri budove materskej školy (vchod č. 2) na adrese 946 

13 Okoličná na Ostrove,  Nitrianska 384: 

pre žiadateľa Sándor Lakatos, rodné číslo               , dátum narodenia               , adresa  

trvalého pobytu                               , za nasledovných podmienok:  

- nebytové priestory vypožičiavateľ bude využívať pre účely skúšok hudobnej skupiny 

AVALANCHE 

- nebytové priestory vypožičiavateľ nebude využívať ako výlučný užívateľ ale 

v pracovných dňoch v dobe od 16.00 hodiny  do 22.00 hodiny a v dňoch pracovného 

pokoja v dobe od 10.00 hodiny do 22.00 hodiny okrem počas akcií, ktoré sa budú 

konať v Klube dôchodcov 

- vypožičiavateľ nemôže zmeniť dohodnutý účel výpožičky bez písomného súhlasu      

požičiavateľa. 

- vypožičiavateľ okrem hudobnej skupiny AVALANCHE je oprávnený prenechať 

predmet výpožičky alebo jeho časť na užívanie inému len so súhlasom požičiavateľa. 

- vypožičiavateľ nemôže vykonávať stavebné úpravy bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu požičiavateľa. 

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

kúrenie) hradí vypožičiavateľ paušálne 20 Eur,  

- hudobná skupina AVALANCHE bude bezodplatne vystupovať na obcou 

organizovaných kultúrnych podujatiach počas celej doby trvania výpožičky 

- 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 do 31.12.2015 s tým, že čas 

výpožičky sa predlžuje vždy do 31. decembra ďalšieho roka, ak niektorá zo 

zmluvných strán do 15. decembra neoznámi druhej strane, že s predĺžením času 

výpožičky podľa predchádzajúcej vety nesúhlasí, 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

- zmluvu o výpožičke môžu zmluvné strany vypovedať bez uvedenia dôvodu, 

dvojmesačnou výpovednou lehotou, 

 

C. žiada  

starostku obce 

vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B/ tohto uznesenia 

   Termín:  do 30 dní od schválenia uznesenia 

 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 59/2015 

k žiadosti o vyriešenie záležitosti týkajúcej sa pozemku pod verejnou komunikáciou 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A. berie na vedomie 

žiadosť žiadateľa Bott Frigyes, bytom               , o vyriešenie záležitosti týkajúcej sa pôdy 

v jeho vlastníctve tvoriace verejnú komunikáciu v katastri Okoličná na Ostrove v celkovej 

výmere 2989 m
2
, a alternatívne návrhy na:  

- výmenu za ornú pôdu vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove v celkovej výmere 

2989 m
2
, 

- odkúpenie  do vlastníctva obce za cenu 6,00 €/m
2,
, 

- prenájom pre obec. 

 

B. nesúhlasí  

s alternatívnymi návrhmi žiadateľa 

 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 60/2015 

k žiadosti žiadateľov o predaj nehnuteľného majetku obce - časti pozemku p.č. 336/1 v k.ú. 

Okoličná na Ostrove 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A.  schvaľuje  

v súlade s § 9 ods.2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.138/1991 Zb.“) zámer 

predaja a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej 

súťaže vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove, novovytvorenej parcely registra „C“ 

č. 336/12 o výmere 168 m
2
, ostatná plocha, vytvorenej z parcely č. 336/1 vedenej na  LV 

905 v k.ú. Okoličná na Ostrove vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove, geometrickým 

plánom č. 35974672-49/2015 zo dňa 7.3.2015 zhotoviteľa MHLGEO s.r.o. Záhradnícka 

16, 945 01 Komárno, 

za nasledovných podmienok: 

- vyvolávacia cena je najmenej 2,00   €, 

- obec zverejní svoj zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku formou verejnej 

súťaže v súlade s  § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. 

 

B. schvaľuje  

v súlade s § 9 ods.2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. vyhlásenie a podmienky 

obchodnej verejnej súťaže a znenie kúpnej zmluvy  na predaj nehnuteľného majetku 

obce v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia. 

 

C. schvaľuje 

komisiu pre obchodnú verejnú súťaž na otváranie súťažných návrhov v zmysle bodu B/ 

tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 

- Ing. Anikó Török, predseda 

- Zsolt Szokol, člen  

- MVDr. Ferdinand Kulcsár, člen 

 

D. žiada 

starostku obce 

1. zverejniť oznámenie o zámere a spôsobe prenájmu nehnuteľného majetku obce 

formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, v súlade s § 9a 

ods.9 v spojení s § 9a ods.2 zákona č.138/1991 Zb., na úradnej tabuli obce, na 

internetovej stránke obce a v regionálnej tlači,  

2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia 

v súlade s § 9a ods.9 v spojení s § 9a ods.3 zákona č.138/1991 Zb.,  na úradnej tabuli 

obce, na internetovej stránke obce a v regionálnej tlači,  

3. podpísať menovacie dekréty členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia, 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

4. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 

v súlade s bodom A až C a D/1,2 a 3 tohto uznesenia 

            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia  

5. predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

 Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže  

 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 61/2015 

k žiadosti žiadateľa  Ing. Gejza Kollár  

o zmenu územného plánu obce Okoličná na Ostrove 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A. berie na vedomie 

žiadosť žiadateľa Ing. Gejza Kollár, trvalý pobyt                                             , zo dňa 

27.03.2015 o zmenu územného plánu obce Okoličná na Ostrove na výstavbu rodinného 

domu na parcele registra „C“ p.č. 1358/19 o výmere 2836 m
2
, ostatné plochy, vedenej na 

LV č.1932 v k.ú. Okoličná na Ostrove vo vlastníctve žiadateľa  

 

B. schvaľuje  

zámer obstarávania zmeny územného plánu obce Okoličná na Ostrove v časti - parcela č. 

registra „C“ p.č. 1358/19 v k.ú. Okoličná na Ostrove z plôch existujúce výrobné územie 

s poľnohospodárskou výrobou na plochy bývania v rodinných domoch, za nasledovných 

podmienok: 

- náklady na obstaranie zmeny územného plánu obce Okoličná na Ostrove v zmysle 

§ 19 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov hradí vlastník pozemku. 

 

C. žiada  

starostku obce 

vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B/ tohto uznesenia 

 

        

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 
 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 62/2015 

k žiadosti Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Farský úrad Okoličná na Ostrove 

o rekonštrukciu hrobu Jánosa Hetényiho  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A. schvaľuje 

rekonštrukciu hrobu Jánosa Hetényiho v cintoríne v Okoličnej na Ostrove združením 

finančných prostriedkov a činností Reformovanej kresťanskej cirkvi, Farský úrad 

Okoličná na Ostrove (ďalej len „farský úrad“) a Obce Okoličná na Ostrove (ďalej len 

„obec“) vynaložením nákladov v celkovej výške 1400 € v súlade s cenovou ponukou 

Kamenárstva Jozef Paxián, Gagarinová 17, 932 01  Veľký Meder, za nasledovných 

podmienok: 

- na úhradu nákladov rekonštrukcie náklady farský úrad prispeje vo výške 700 eur obec 

prispeje vo výške 700 eur, 

- združené finančné prostriedky bude spravovať a rekonštrukciu zabezpečí Farský úrad 

v súlade s cenovou ponukou Kamenárstva Jozef Paxián, Gagarinová 17, 932 01  

Veľký Meder  do ukončenia rekonštrukcie najneskôr do 30.09.2015 

- obec uzatvorí s Farským úradom zmluvu o združených prostriedkoch na tento účel 

 

B. žiada   

starostku obce 

vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A/ tohto uznesenia 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 63/2015 

k návrhu na zmenu programového rozpočtu obce Okoličná na Ostrove 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

schvaľuje 

úpravu finančného rozpočtu a zmenu programového rozpočtu obce Okoličná na Ostrove na 

rok 2015 

1. príjmy vo výške  1 368 175,00  EUR 

2. výdavky vo výške  1 368 175,00  EUR 

 

Rozpis rozpočtu podľa programov je súčasťou tohto uznesenia. 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 64/2015 

k návrhu na schválenie podmienok jarného zberu odpadu  

od občanov obce Okoličná na Ostrove 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A. schvaľuje 

termín jarného zberu odpadov v dňoch 5., 6. a 7. mája 2015 

 

B. schvaľuje 

spôsob zberu zvozom spred rodinných domov 

 

C. určuje 

druh odpadu: konáre, papier a železo oddelene okrem nebezpečného a elektroodpadu, PET 

fliaš a textilu 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 65/2015 

K Správe o hospodárení spoločnosti EKELTOUR s.r.o. Okoličná na Ostrove za rok 2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A.  berie na vedomie 

1. správu o hospodárení spoločnosti EKELTOUR s.r.o. Okoličná na Ostrove za rok 2014 

 nasledovne: 

- zisk pred zdanením: 6913,00 Eur 

- z toho daň: 1912,00 Eur 

- zisk po zdanení: 5001,00 Eur 

 

2. rozdelenie zisku spoločnosti EKELTOUR s.r.o. Okoličná na Ostrove za rok 2014 vo 

výške 5001,00 Eur nasledovne:  

-  Obec Okoličná na Ostrove 3001,00 Eur  

- 2000,00 Eur zostáva na účte nerozdeleného zisku z minulých rokov 

 

B.  berie na vedomie 

vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady spoločnosti EKELTOUR s.r.o. Okoličná na Ostrove 

Gejzu Bíró 

 

C. schvaľuje 

Zsolta Szokola ako zástupcu obce Dozornej rady spoločnosti EKELTOUR s.r.o. Okoličná na 

Ostrove 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

        

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 66/2015 

K prerokovaniu obecných osláv 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

 

A. schvaľuje 

termín konania obecných osláv dňa 13.06.2015 

 

B. berie na vedomie 

návrh programu obecných osláv komisie školstva, kultúry a mládeže 

 

C. žiada 

starostku obce, aby zvolala prvé zasadnutie ohľadom organizácie obecných osláv na deň 

23.04.2015 o 18.00 hodine, na ktorom sa zúčastnia miestne organizácie obce  

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 67/2015 

 

k registrácii periodického vydania obecných novín Ekeli Hírmondó 

 

Obecné zastupiteľstvo 

odročuje 

prerokovanie registrácie periodického vydania obecných novín Ekeli Hírmondó na najbližšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva  

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 68/2015 

k informácii o akcii Zachráňme spoločne naše školy 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. berie na vedomie 

informáciu poslankyne Ing. Anikó Török o akcii Zachráňme spoločne naše školy 

 

B. schvaľuje 

zapojenie sa do akcie a podporu akcie v zmysle bodu A/ spoločne s miestnou ZŠ s MŠ 

Jánosa Hetényiho a ostatnými miestnymi organizáciami obce 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 15.04.2015 

 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 20.04.2015 

Uznesenie č. 69/2015 

k informácii o akcii Pomoc pre Kárpátalja 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A. berie na vedomie 

informáciu poslankyne Ing. Anikó Török o akcii „Pomoc pre Kárpátalja 

 

B. schvaľuje 

zapojenie sa do akcie a podporu akcie v zmysle bodu A/ spoločne s miestnym 

Farským úradom Reformovanej kresťanskej cirkvi a ostatnými miestnymi 

organizáciami obce, po preukázaní sa cirkvi s príslušnými zákonom stanovenými 

povoleniami na verejnú zbierku. 

 

 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 


