
Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 24.06.2015 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 70/2015 

K zahájeniu – schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ schvaľuje 

program X. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.06.2015 nasledovne: 

 

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

zápisnice 

2. Žiadosť spoločnosti MATERIK spol. s r.o. o súhlas na výrub dreviny 

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

Ostrove zo dňa 15.04.2015 

4. Záverečný účet, výročná správa, plnenie rozpočtu, správa nezávislého audítora 

a odborné  stanovisko hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove 

k záverečnému účtu za rok  2014 

5. Správa hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove o kontrolnej činnosti 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (jún-december) 2015 

7. Zriadenie vyraďovacej komisie majetku obce 

8. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti, novovytvorenej 

parcely registra „C“ p.č. 336/12 o výmere 168 m2, ostatná plocha, v k.ú. Okoličná na 

Ostrove, vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove  

9. Informácia o odbornom právnom stanovisku k predmetu postupu obce v súvislosti 

s nájmom poľnohospodárskych pozemkov obce 

10. Žiadosť o zámenu pozemkov vedených na LV č. 1299: parcela registra CKN p.č. 848 

parcela registra EKN p.č. 847/105 na ornú pôdu 

11. Ponuka na predaj pozemkov v k.ú. Okoličná na Ostrove parcely vedené na LV č. 152 

parcely č. 421, 422, 423, 424 

12. Ponuka na odpredaj nehnuteľností – WOODIMEX s.r.o., Bratislava  

13. Ponuka na odpredaj nehnuteľností - Csepi Ferdinand a Csepi Júlia  

14. Žiadosť o opravu cesty – Schola Privata Gutaiensis – SSOŠ s VJM Kolárovo 

15. Informácie starostky 

16. Záver 

 

B/ schvaľuje 

1. zapisovateľa: Kornéliu Szabóovú 

2. overovateľov zápisnice: MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

Dátum podpisu: 30.6.2015  
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______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 71/2015 

k žiadosti spoločnosti MATERIK spol. s r.o. o súhlas na výrub dreviny 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti MATERIK, spol. s.r.o., IČO: 44546271, so sídlom 930 36  Horná 

Potôň, Hlavná 126, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 28488/T, o súhlas na výrub dreviny zo dňa 20.04.2015 

 

B/ odročuje 

       žiadosť spoločnosti MATERIK, spol. s r.o., IČO: 44546271, so sídlom 930 36  Horná     

       Potôň, Hlavná 126 a žiada od spoločnosti doložiť plán výrubu drevín 

    

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

Dátum podpisu: 30.6.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 24.06.2015 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 72/2015 

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

na Ostrove zo dňa 15.04.2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie   

Informatívnu správu o plnení  uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 

Ostrove konaného dňa 15.04.2015: 

 

Úlohy v plnení: 

60/2015 –D/5,  67/2015 

 

Splnené úlohy: 

12/II/2014, 54 - 59/2015, 60/2015 – A, B, C, D/1.2.3.4., 61-66/2015, 68-69/2015 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

Dátum podpisu: 30.6.2015



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 24.06.2015 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 73/2015 

 

k záverečnému účtu, výročnej správe, plneniu rozpočtu, správe nezávislého audítora 

a odbornému stanovisku hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove k záverečnému účtu 

za rok 2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ schvaľuje 
1. celoročné hospodárenie Obce Okoličná na Ostrove za rok 2014 bez výhrad 

2. Výročnú správu Obce Okoličná na Ostrove za rok 2014 

 

B/ berie na vedomie 
1. rozpočet Obce Okoličná na Ostrove nasledovne: 

 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet na rok 

2014  v Eurách 

Upravený 

rozpočet na rok 

2014  v Eurách 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2014 v 

Eurách 

Plnenie 

v % 

Bežné príjmy spolu 1 135 996,- 1 132 688,- 1 132 658,52 100 

Kapitálové príjmy spolu 2 000,- 0,- 0,00 100 

Bežné a kapitálové 

príjmy spolu 
1 137 996,- 1 132 688,- 1 132 658,52 100 

Finančné príjmy spolu 86 000,- 77 990,- 77 990,04 100 

Spolu príjmy 1 223 996,- 1 210 678,- 1 210 648,56 100 

     

Bežné výdavky spolu 1 122 293,- 1 084 011,- 1 049 476,04 96,81 

Kapitálové výdavky 

spolu 
56 703,- 80 403,- 80 307,62 99,88 

Bežné a kapitálové 

výdavky spolu 
1 178 996,- 1 164 414,- 1 129 783,66 97,03 

Finančné výdavky spolu 45 000,- 46 264,- 46 005,23 99,44 

Spolu výdavky 1 223 996,- 1 210 678,- 1 175 788,89 97,12 

 

2. akruálny výsledok hospodárenia – strata vo výške 28 158,88 eur. 

 

3. prebytok rozpočtového hospodárenia Obce Okoličná na Ostrove ku dňu 31. 12. 2014 

vrátane rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je vo výške 

2 874,86 Eur. Podľa § 2 b) a c), resp. § 10 ods. 3 a) a b) sa prebytok určuje len 

z bežných a kapitálových P/V, finančné operácie nevplývajú na výšku 

prebytku/schodku. 

 

4. prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 2 874, 86 Eur sa zníži v súlade s § 16 

ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o prostriedky určené na 

čerpanie v roku 2015 vo výške 543,45 Eur a o nevyčerpané prostriedky fondu opráv 

vo výške 1 139,15 Eur, spolu o 1 682,60 Eur, pre účely tvorby peňažných fondov. 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 24.06.2015 
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Prebytok rozpočtového hospodárenia po znížení nevyčerpaných prostriedkov 

predstavuje čiastku 1 192,26 Eur.  

Rezervný fond bol v roku 2014 použitý v súlade § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 

zákona o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov na krytie kapitálových 

výdavkov vo výške 70 056,87 EUR a na úhradu časti splátok ŠFRB úveru vo výške 

5 315,83 EUR. Ostatné splátky ŠFRB úveru a dlhodobého bankového úveru boli kryté 

z bežného rozpočtu. Prebytok rozpočtového hospodárenia sa preto pre účely tvorby 

peňažných fondov zvýši o kladný rozdiel medzi finančnými operáciami príjmov 

a výdavkov, t.j. o 31.985,17 Eur. 

5. Prídel do rezervného fondu z prebytku rozpočtu je vo výške 1 192,26 Eur. Prídel do 

rezervného fondu zo zostatku finančných operácií je vo výške 31 985,17 EUR. 

Celkový prídel do rezervného fondu predstavuje spolu 33 177,43 EUR. 

 

6. Celkový stav peňažných fondov Obce Okoličná na Ostrove k 1.1.2015 

Fond na rekultiváciu skládky TKO   94 764,12 EUR 

Záväzky voči Ekeltour    14 486,85 EUR /len na  

         rekultiváciu  

Fond opráv bytov       7 938,10 EUR  

Rezervný fond                33 177,43 EUR 

FONDY SPOLU K 01. 01. 2015            150 366,50 EUR 

7. Správa audítora k záverečnému účtu obce Okoličná na Ostrove za rok 2014 

8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Okoličná na 

Ostrove za rok 2014 

 

Súvaha Obce Okoličná na Ostrove k 31. 12. 2014, Výkaz ziskov a strát Obce Okoličná na 

Ostrove k 31. 12. 2014, Poznámky k účtovnej závierke Obce Okoličná na Ostrove zostavenej 

k 31. 12. 2014, Zápisnica Hlavnej inventarizačnej komisie z inventarizácie majetku 

a záväzkov k 31. 12. 2014, Správa nezávislého audítora tvorí prílohu uznesenia. 
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TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV  

K 31. 12. 2014 

ÚČTOVNÍCTVO: 

Stav fondov k 01.01.2014 

Fond na rekultiváciu skládky TKO    94 764,12 Eur    

Fond opráv bytov                       6 797,95 Eur 

SPOLU finančné prostriedky fondov                       101 562,07 Eur 

 

FOND NA REKULTIVÁCIU SKLÁDKY TKO  
Stav k 1.1.2014      94 764,12 Eur 

Tvorba fondu v roku 2014              0,00 Eur 

Čerpanie fondu v roku 2014              0,00 Eur 

Záväzky voči Ekeltour                14 486,85 Eur  

Stav k 31. 12. 2014               109 250,97 Eur 
 

FOND OPRÁV BYTOV 
Stav k 1.1.2014        6 797,95 Eur 

Tvorba fondu v roku 2014     10 146,00 Eur 

Čerpanie fondu v roku 2014                   9 006,85 Eur 

Stav k 31. 12. 2014        7 938,10 Eur 
 

NAVRHOVANÝ STAV FONDOV K 1.1.2015 PO ZAÚČTOVANÍ PREVODOV 
FOND NA REKULTIVÁCIU SKLÁDKY TKO                                 109 250,97 Eur 

FOND OPRÁV BYTOV                  7 938,10 Eur 

FONDY SPOLU K 1.1.2015                                    117 189,07 Eur 

 

ROZPOČTOVNÍCTVO: 
Tvorba fondov 

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu          1 132 658,52 Eur 

Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu          1 129 783,66 Eur 

Rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu                 2 874,86 Eur 

 

Vylúčenie nevyčerpaných fin. prostriedkov ŠR  

§ 16 ods. 6 zákon č. 583/2004 Z. z.                       543,45 Eur 

Nevyčerpané prostriedky fondu opráv      1 139,15 Eur 

Prebytok rozpočtu po úprave                    1 192,26 Eur 

Zostatok finančných operácií                                                 31 985,17 Eur 

Tvorba rezervného fondu §15 ods. 4 zákon 583/2004 Z.z  33 177,43 Eur 

 

REZERVNÝ FOND 
Stav k 1.1.2014               75 372,70 Eur 

Použitie rezervného fondu                       75 372,70 Eur 

Stav k 31. 12. 2014                                   0,00 Eur 

Návrh tvorby rezervného fondu k 1. 1. 2015                                 33 177,43 Eur 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 
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Uznesenie č. 74/2015 

k správe hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove o kontrolnej činnosti 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za 1. polrok 2015 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

Dátum podpisu: 30.6.2015
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______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 75/2015 

K Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie 

(jún - december) 2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2015 

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 tvorí prílohu uznesenia. 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum podpisu: 30.6.2015
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______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 76/2015 

K zriadeniu vyraďovacej komisii majetku obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

menuje 

vyraďovaciu komisiu obce na obdobie: do konca volebného obdobia v nasledovnom zložení: 

Ing. Július Pataky 

Ján Méhes 

MVDr. Ferdinand Kulcsár 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum podpisu: 30.6.2015 
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______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 77/2015 

k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti, novovytvorenej parcely 

registra „C“ p.č. 336/12 o výmere 168 m2, ostatná plocha, v k.ú. Okoličná na Ostrove,  

vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

správu Komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže, 

vyhlásenej uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 60/2015 zo 

dňa 15.04.2015, na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Okoličná na 

Ostrove, novovytvorenej parcely registra „C“ p.č. 336/12 o výmere 168 m2, ostatná 

plocha, v podiele 1/1, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-49/2015 zhotoviteľa 

MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01  Komárno, z pôvodnej parcely registra „C“ č. 

336/1 o výmere 6476 m2, zastavané plochy a nádvoria,  vedenej na LV č. 905 v k.ú. 

Okoličná na Ostrove 

 

B/ 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.“) a 

s uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 60/2015 zo dňa 

15.04.2015, vyhlásením obchodnej verejnej súťaže a výsledkami vyhodnotenia obchodnej 

verejnej súťaže zo dňa 09.06.2015, predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

Okoličná na Ostrove, novovytvorenej parcely registra „C“ p.č. 336/12 o výmere 168 m2, 

ostatná plocha, v podiele 1/1, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-49/2015 

zhotoviteľa MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01  Komárno, z pôvodnej parcely 

registra „C“ č. 336/1 o výmere 6476 m2, zastavané plochy a nádvoria,  vedenej na LV č. 

905 v k.ú. Okoličná na Ostrove v  podiele 1/1,  pre manželov 

- Ladislav Nagy, rodné priezvisko Nagy, dátum narodenia  , rodné číslo , adresa 

trvalého pobytu               , a  

- Anita Nagyová, rodné priezvisko Méhesová, dátum narodenia       , rodné číslo   , 

adresa trvalého pobytu                 , 

za cenu 2 €/m2, spolu 336,00 €. 

 

C/ žiada 

starostku obce 

zabezpečiť spracovanie návrhu kúpnej zmluvy v súlade s bodom B tohto uznesenia  

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

Dátum podpisu: 30.6.2015
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Uznesenie č. 78/2015 
K Informácii o odbornom právnom stanovisku k predmetu postupu obce v súvislosti 

s nájmom poľnohospodárskych pozemkov obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

odborné právne stanovisko k postupu obce v súvislosti s nájmom poľnohospodárskych 

pozemkov 

 

B/ odročuje 
prejednanie nájmu poľnohospodárskych pozemkov na ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva s tým, že bude iniciované stretnutie  doterajších nájomcov poľnohospodárskych 

pozemkov s obyvateľmi zaoberajúcimi sa s poľnohospodárskou činnosťou. 

 

     

   

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

Dátum podpisu: 30.6.2015 
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Uznesenie č. 79/2015 

k žiadosti o zámenu pozemkov vo vlastníctve žiadateľov za  ornú pôdu vo vlastníctve obce 

Okoličná na Ostrove 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie  

žiadosť žiadateľov  

- Ľudmila Škultétyová, rodné priezvisko Škultétyová, dátum narodenia , rodné číslo        

, adresa trvalého pobytu ,  

- Drahomíra Škultétyová, rodné priezvisko Škultétyová, dátum narodenia    , rodné 

číslo    , adresa trvalého pobytu č.             ,  

- Milana Škultétyho, rodné priezvisko Škultéty, dátum narodenia , rodné číslo  adresa 

trvalého pobytu č. a  

- Miroslava Škultétyho, rodné priezvisko Škultéty, dátum narodenia       , rodné číslo      

adresa trvalého pobytu č.  

zastúpených advokátkou JUDr. Zuzanou Smatanovou, so sídlom Špitálska 2905, 945 01 

Komárno, číslo v zozname advokátov 6875,  

o zámenu pozemkov, vedených na LV č. 1299 v k.ú. Okoličná na Ostrove, ako parcela 

registra „C“ p.č. 848, ostatné plochy o výmere 1579 m2 a parcela registra „E“ p.č. 

847/105, orná pôda o výmere 2353 m2, spolu 3932 m2, vo vlastníctve žiadateľov,  za ornú 

pôdu vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove v k.ú. Okoličná na Ostrove 

 

B/ konštatuje 

že pozemok, vedený na LV č. 1299 v k.ú. Okoličná na Ostrove ako parcela registra „E“ 

p.č. 847/105, orná pôda vo výmere 2353 m2, obec Okoličná na Ostrove neužíva, nemá na 

pozemku umiestnené stavby ani komunikácie a v územnom pláne obce neuvažuje 

s využitím uvedenej parcely 

 

C/ neschvaľuje 

zámenu pozemkov vo vlastníctve obce za pozemok, vedený na LV č. 905 v k.ú. Okoličná 

na Ostrove ako časť parcely registra „C“ p.č. 877/253, orná pôda vo výmere 32594 m2, 
 

D/ schvaľuje  

návrh na náhradu za užívanie verejného priestranstva, parcely registra „C“ p.č. 848, 

ostatné plochy, o výmere 1579 m2,  vedenej na LV 1299 v k.ú. Okoličná na Ostrove 

formou nájmu, za ročné nájomné vo výške obvyklého nájomného 130 Eur za hektár t.j. 

20,53 Eur ročne. 

 

E/ žiada  

starostku obce 

vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A/ až D/ tohto uznesenia 

  

                                        Ing. Iveta Feketeová 

            

                                                                                                                       starostka obce 

Dátum podpisu: 30.6.2015 
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Uznesenie č. 80/2015 

k ponuke Eugena Kacza na predaj pozemkov v jeho vlastníctve do vlastníctva  

obce Okoličná na Ostrove 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

ponuku Eugena Kacza, rodné priezvisko Kacz, dátum narodenia      , rodné číslo      , 

adresa trvalého pobytu              , na predaj pozemkov v k.ú. Okoličná na Ostrove  obci 

Okoličná na Ostrove 

 

B/ schvaľuje  

v súlade s § 11 ods.4. písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 9 ods.1 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení  

neskorších predpisov a čl. 4 ods.2 Zásad hospodárenia s majetkom obce Okoličná na 

Ostrove, schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove č. 

54/2009 zo dňa 07.2.2009 

odkúpenie nehnuteľností vedených na LV č. 152 v k.ú. Okoličná na Ostrove ako: 

- parcela registra „C“ p.č. 422, orná pôda, o výmere 1454 m2,  

- parcela registra „C“ p.č. 423, vinica o výmere 1704 m2,  

- parcela registra „C“ p.č. 424, záhrada o výmere 405 m2,  

- parcela registra „E“ p.č. 421, orná pôda, o výmere 57 m2, 

od vlastníka Eugen Kacz, rodné priezvisko Kacz, dátum narodenia               ,rodné 

číslo     , trvalý pobyt                     za cenu 600 eur. 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum podpisu: 30.6.2015  



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 24.06.2015 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 81/2015 

k ponuke spoločnosti WOODIMEX s.r.o. na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve 

spoločnosti do vlastníctva obce Okoličná na Ostrove 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie  

ponuku spoločnosti WOODIMEX s.r.o., IČO: 31387195, sídlo 821 05 Bratislava Bajkalská 

31, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo 

8225/B, na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti:  

1.  vedených na LV 553 v k.ú. Okoličná na Ostrove ako: 

- stavba so súpisným číslom 66, sociálna budova, na parcele registra „C“ p.č. 44/8,  

- stavba so súpisným číslom 66, sklad chemikal II, na parcele registra „C“ p.č. 44/7, 

- stavba so súpisným číslom 66, administratívna budova, na parcele registra „C“ 

p.č.  44/8, 

- parcela registra „C“ p.č. 43/1, záhrada o výmere 1206 m2 

- parcela registra „C“ p.č. 44/1, orná pôda o výmere 2839 m2 

- parcela registra „C“ p.č. 44/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5251 m2 

- parcela registra „C“ p.č. 44/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2 

- parcela registra „C“ p.č. 44/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 250 m2 

- parcela registra „C“ p.č. 44/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 

- parcela registra „C“ p.č. 44/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 570 m2 

- parcela registra „C“ p.č. 44/9, orná pôda o výmere 524 m2 

- parcela registra „C“ p.č. 47, záhrada o výmere 409 m2 

- stavba so súpisným číslom 66, Hala, na parcele registra „C“  p.č. 44/6,  

v podiele 1/1  k celku, 

2. vedenej na LV č. 1263 v k.ú. Okoličná na Ostrove ako: 

- parcela registra „C“ p.č. 336/8, ostatná plocha o výmere 651 m2 

v podiele  1/1 k celku, 

 

do vlastníctva obce Okoličná na Ostrove, spolu za cenu 150 000,00 Eur.  

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 24.06.2015 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 82/2015 

k ponuke Ferdinanda Csepiho a Júlie Csepi na odpredaj nehnuteľností v ich vlastníctve do 

vlastníctva obce Okoličná na Ostrove 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/  berie na vedomie 

ponuku vlastníkov Ferdinand Csepi a manželka Júlia Csepi, obaja bytom          , na 

odpredaj nehnuteľností, budovy bývalej pekárne so súp.č. 68 na parcele registra „C“ p.č. 

51/2, parcela registra „C“ č. 51/2 o výmere 1217 m2 zastavané plochy a nádvoria, 

vedených na LV 1336 v k.ú. Okoličná na Ostrove v bezpodielovom spoluvlastníctve 

manželov v podiele 1/1, do vlastníctva obce Okoličná na Ostrove, za cenu 25 500 Eur 

B/  žiada 

      starostku obce o rokovanie s vlastníkom o zníženie ponúknutej ceny 

 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum podpisu: 30.6.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Okoličná na Ostrove 
Uznesenia 

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

konaného dňa 24.06.2015 

______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 83/2015 

k žiadosti o opravu cesty – Schola Privata Gutaiensis – SSOŠ s VJM Kolárovo 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie  

žiadosť Dezső Szokola zriaďovateľa súkromnej strednej odbornej školy s VJM, Schola 

Privata Gutaiensis, Slovenská 52, 946 03  Kolárovo, o opravu komunikácie z časti 

Lapuhát po Štúrovú 

 

B/ odporúča 
komisii pôdohospodárstva a životného prostredia prejednať žiadosť. 

 

 

       Ing. Iveta Feketeová 

           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dátum podpisu: 30.6.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


