
Obec O k o l i č n á na O s t r o v e 

Z Á P I S N I C A 

z X. 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 na O s t r o v e 

konaného v zasadačke obecného úradu v Okoličnej na Ostrove dňa 24.6.2015 

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

Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol, Ing. Anikó Török, Mgr. Laura Vass 
- zapisovateľka: Kornélia Szabóová 
- hlavná kontrolórka: JUDr. Ing. Iveta Némethová 
- ďalší prítomní: Ing. Ladislav Fodor, Evelin Hajtman, Monika Csernyánszka 

Ladislav Horváth, Ján Kacz, Dezider Nagy, Viktor Welte, Adriana Ollári 
Neprítomní: 

- poslanec: Vidor Olláry (ospravedlnený) 

Program zasadania: 

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

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 
Ostrove zo dňa 15.04.2015 

3. Záverečný účet, výročná správa, plnenie rozpočtu, správa nezávislého audítora 
a odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove 
k záverečnému účtu za rok 2014 

4. Žiadosť spoločnosti MATERIK spol. s r.o. o súhlas na výrub dreviny 
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. Prejednanie budúceho nájmu pozemkov 
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 spol. s.r.o. Bratislava 
13. Žiadosť o opravu cesty - Schola Privata Gutaiensis - SSOŠ s VJM Kolárovo 
14. Informácie starostky 
15. Záver 
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Priebeh zasadania: 

Zasadnutie prebiehalo od 18.00 hod. do 21.15 hod. 

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

Starostka obce privítala všetkých prítomných. 

Starostka oboznámila prítomných s programom X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Okoličná 
na Ostrove a navrhla zmenu programu nasledovne: 

Zmena znenia bodu č. 9.: 
Informácia o odbornom právnom stanovisku k predmetu postupu obce v súvislosti s nájmom 
poľnohospodárskych pozemkov obce 

Rozšírenie programu o nasledovný bod: 

Ponuka na odpredaj nehnuteľností - Csepi Ferdinand a Csepi Júlia -opätovné prerokovanie 

Bod č. 4 - žiadosť spoločnosti MATERIK s.r.o. prerokovať po bode č. 1. 

Starostka otvorila diskusiu. Nakoľko nikto nemal iné návrhy, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 70/2015 

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 vyrad'ovacej 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.c. 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 - WOODÍMEX 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 
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B/ schvaľuje 
1. zapisovateľa: Kornéliu Szabóovú 
2. overovateľov zápisnice: MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes 

Výsledky hlasovania: Prítomní : 8 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 (Ján Méhes, MVDr.Ferdinand Kulcsár) 

Uznesenie bolo schválené 

2 K žiadosti spoločnosti MATERIK s r.o. o súhlas na výrub dreviny 

Žiadosť spoločnosti MATERIK 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 bola prerokovaná na zasadnutí komisie ekonomickej, finančnej, 
výstavby a územného plánovania. Komisia navrhla, aby na zasadnutie OZ boli pozvaní predseda PD 
Štúrová Ing. Zoltán Szabó a poľovný hospodár Poľovníckeho združenia Štúrová Juraj Gócze. 
Starostka povedala, že na základe osobného stretnutia p.Gócze sa vyjadril, že sa nemieni zúčastniť na 
zasadnutí OZ ani on ani pán Zoltán Szabó a zaujal kladné stanovisko k výrubu. Starostka 
poznamenala, že pán Szabó sa vyjadril, že nemá námietky. 
Následne konateľ spoločnosti MATERIK s.r.o. oboznámil prítomných s plánovanou činnosťou: 
podanie žiadosti na LESY SR o vrátenie lesných pozemkov do užívania obce, uzavretie zmluvy so 
spoločnosťou MATERIK s.r.o. o nájme a o správe lesných pozemkov na 7 rokov, výrub všetkých 
drevín naraz, výsadba stromov v pomere 1:3, úhrada za drevenú hmotu 10,00 Eur/nr . 
Nasledovala diskusia. Poslanci dospeli k názoru, aby sa našlo také riešenie, ktoré by bolo pre obec 
a pre ochranu životného prostredia najvýhodnejšie. Navrhli odročenie žiadosti, s tým, že konateľ 
spoločnosti doloží plán lesného hospodárstva súčasného správcu lesných pozemkov. Pristúpilo sa 
k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 71/2015 

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 

Výsledky hlasovania: Prítomní : 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 
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3 Ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 
Ostrove zo dňa 15.4.2015 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove zo dňa 
15.04.2015 bola zaslaná poslancom spolu s pozvánkou. Starostka informovala prítomných, že 
v priebehu dnešného dňa dostala odpoveď od p. Ing. Gejzu Kollára ohľadne zmeny územného plánu. 
Menovaný sa vyjadril, že so stavbou rodinného domu počká a o zmenu ÚP bude mať záujem, ak bude 
možné získať dotáciu na zmenu ÚP spolu s obcou. Nakoľko iné pripomienky ani otázky neodzneli, 
pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 72/2015 

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. 
12/11/2014, 54 - 59/2015, 60/2015 - A, B, C, D/l.2.3.4., 61-66/2015, 68-69/2015 

Výsledky hlasovania: Prí tomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

4 K záverečnému účtu, výročnej správe, plneniu rozpočtu, správe nezávislého audítora 
a odbornému stanovisko hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove k záverečnému 
účtu za rok 2014 

Materiál bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou. Hlavná kontrolórka obce JUDr. Ing. Iveta 
Némethová uviedla, že návrh záverečného účtu obce bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom 
v obci obvyklým, účtovná závierka za rok 2014 bola vykonaná v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách a výsledok hospodárenia / je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve. Hlavná kontrolórka obce navrhuje obecnému zastupiteľstvu celoročné hospodárenie 
obce schváliť bez výhrad. 
Komisia ekonomická, finančná, výstavby a územného plánovania tiež odporúča schválenie 
záverečného účtu. Nakoľko iné pripomienky ani návrhy neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 73/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

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

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 10C 
Kapitálové príjmy spolu 2 000,- o,- 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 zbežných 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. 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 
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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. 

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 
K 31. 12.2014 

ÚČTOVNÍCTVO: 
Stav fondov k 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 
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 
FON D 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 fín. prostriedkov SR 
§ 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 

Výsledky hlasovania: Prí tomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Uznesenie bolo schválené 

5 K Správe hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove o kontrolnej činnosti 

Hlavná kontrolórka obce podala správu o vykonaných kontrolách za 1.polrok 2015. 
Nakoľko v súčasnosti platné VZN č. 1/2010 obsahuje ustanovenia, ktoré v podmienkach obce nie sú 
realizované (poskytnutie finančných darov) odporúča vypracovať a obecným zastupiteľstvom schváliť 
nové VZN o poskytnutí finančnej dotácie v podmienkach obce Okoličná na Ostrove. 
Ďalej navrhuje na vydanie ďalších vnútorných predpisov, zásad, smerníc resp. príkazov starostky 
(zásady o slobodnom prístupe k informáciám, zásady o verejnom obstaraní v podmienkach obce 
Okoličná na Ostrove) . V záujme zvýšenia transparentnosti obecnej samosprávy navrhuje vypracovať 
etický kódex poslancov OZ a etický kódex zamestnancov obecného úradu. Formou smernice navrhuje 
vypracovať podmienky používania služobného auta. Poznamenala, že ňou navrhované predpisy nie sú 
povinné, navrhuje ich len z dôvodu transparentnosti. 
Na otázku poslankyne Ing. Anikó Török hlavná kontrolórka uviedla, že poskytne pomoc pri 
vypracovaní uvedených predpisov. 

Nakoľko nikto nemal žiadne otázky ani pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 74/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

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

Výsledky hlasovania: Pr í tomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

6 K Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (jún-december) 2015 

Plán hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2015 bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým najmenej 
15 dní pred konaním zasadnutia OZ. Nakoľko nikto nemal žiadne pripomienky ani návrhy, pristúpilo 

sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 75/2015 / 

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. 
Výsledky hlasovania: Pr í tomní: 8 

Za: 8 
Proti: 0 
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Zdržali sa: O 
Uznesenie bolo schválené 

7 K Zriadeniu vyraďovacej komisie majetku obce 

Starostka obce navrhuje zriadenie vyraďovacej komisie do konca volebného obdobia. Komisia 
ekonomická, finančná, výstavby a územného plánovania navrhuje komisiu v nasledovnom zložení: 
Ing. Július Pataky, Ján Méhes a MVDr. Ferdinand Kulcsár, ktorí s menovaním súhlasia. Nakoľko iné 
pripomienky ani návrhy neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 76/2015 

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 

Výsledky hlasovania: Prí tomní: 8 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 

Uznesenie bolo schválené 

8 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 

Komisia pre obchodnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej súťaže vyhodnotila obchodnú verejnú 
súťaž vyhlásenú 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. Zápisnica zo zasadnutia bola poslancom doručená 
spolu s pozvánkou. Komisia navrhuje schváliť predaj nehnuteľnosti v zmysle zápisnice. Starostka 
otvorila diskusiu. Nikto nemal žiadne návrhy ani pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 77/2015 

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 

(Ing.Július Pataky, Ján Méhes, MVDr. Ferdinand 
Kulcsár) 
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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 Nagv, rodné priezvisko , dátum narodenia . . . , rodné 

číslo , adresa trvalého pobytu , , a 
- Ani ta Nagyová, rodné priezvisko , 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 

Výsledky hlasovania: Prí tomní: 8 
Za: 6 
Proti: 1 (Eva Bohosová) 
Zdržali sa: 0 
Nehlasoval 1 (Anita Nagyová) 

Uznesenie bolo schválené 

9 K Informácii o odbornom právnom stanovisku k predmetu postupu obce v súvislosti 
s nájmom poľnohospodárskych pozemkov obce 

Starostka informovala prítomných o budúcom nájme poľnohospodárskych pozemkov. Doterajší 
nájomcovia boli minulý rok písomne vyzvaní na vrátenie prenajatých pozemkov, ktorých nájom sa 
skončí dňom 30.09.2015. Budúci nájom poľnohospodárskych pozemkov bol prerokovaný aj na 
zasadnutí komisii ekonomickej, finančnej, výstavby a územného plánovania. Starostka vyžiadala 
odborné právne stanovisko k postupu obce v súvislosti s nájmom poľnohospodárskych pozemkov obce 
a informovala prítomných s obsahom stanoviska. Po krátkej debate sa poslanci rozhodli prerokovanie 
nájmu poľnohospodárskych pozemkov odročiť na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 
a navrhujú iniciovať stretnutie doterajších nájomcov poľnohospodárskych pozemkov s osobami 
zaoberajúcimi sa poľnohospodárskou činnosťou. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 78/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ berie na vedomie 
odborné právne stanovisko k postupu obce v súvislosti s nájmom poľnohospodárskych pozemkov 
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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. 

Výsledky hlasovania: Prí tomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

10 K žiadosti o zámenu pozemkov vo vlastníctve žiadateľov za ornú pôdu vo vlastníctve 
obce Okoličná na Ostrove 

Starostka informovala prítomných so žiadosťou advokátky JUDr. Zuzany Smatanovej o zámenu 
pozemkov, ktorá v mene a z poverenia klientov - súrodencov Škultétyových, bytom 

žiada o zámenu pozemkov v ich vlastníctve, nachádzajúcich sa v k.ú. Okoličná na 
Ostrove vedených na LV č. 1299 a to parcela registra „C"KN č. 848, ostatné plochy vo výmere 1579 
n r a parcela registra „E" KN č. 847/105, orná pôda vo výmere 2353 m2 (celkovo spolu vo výmere 
3932 m2) na ornú pôdu. Menovaní majú záujem o zámenu za časť parcely registra „C" KN č. 877/253 
(orná pôda vedená na LV č. 905 o výmere 32594 m2). 
Žiadosť bola prejednaná na zasadnutí komisie ekonomickej, finančnej, výstavby a územného 
plánovania obce. Po zohľadnení všetkých možných alternatív poslanci sa hlasovaním jednohlasne 
rozhodli na nasledovnom: 

Uznesenie č. 79/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ berie na vedomie 
žiadosť žiadateľov 

Ľudmila Škultétyová, rodné priezvisko 
číslo , adresa trvalého pobytu 
Drahomíra Škultétyová, rodné priezvisko 
číslo , adresa trvalého pobytu č. 
Milana Škultétyho, rodné priezvisko 

adresa trvalého pobytu 
Miroslava Škultétyho, rodné priezvisko 

_ > adresa trvalého pobytu . 
zastúpených advokátkou JUDr. Zuzanou Smatanovou, so sídlom Spitálska 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 L V 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 

, dátum narodenia , rodné 

, dátum narodenia , rodné 

, dátum narodenia >, rodné číslo 
; a 

dátum narodenia L, rodné číslo 
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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 

Výsledky hlasovania: Prí tomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

11 K ponuke Eugena Kacza na predaj pozemkov v jeho vlastníctve do vlastníctva obce 
Okoličná na Ostrove 

P.Eugen Kacz, bytom ... , i podal ponuku na predaj pozemkov v jeho 
vlastníctve vedených na LV č. 152, a to: parcely registra „C" p.č. 422, orná pôda, o výmere 1454 m2, 
parcely registra „C" p.č. 423, vinica o výmere 1704 m2, parcely registra „C" p.č. 424, záhrada 
o výmere 405 m2, parcely registra „E" p.č. 421, orná pôda, o výmere 57 m2 za cenu 600,00 Eur. 
Komisia ekonomická, finančná, výstavby a územného plánovania navrhuje odkúpenie uvedených 
pozemkov do vlastníctva obce. Nakoľko nikto nemal žiadne otázky ani pripomienky, pristúpilo sa 
k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 80/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ berie na vedomie 
ponuku Eugena Kacza, rodné priezvisko dátum narodenia 

, adresa trvalého pobytu 
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.l 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, 

. , rodné číslo 
na predaj 
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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 , dátum narodenia rodné číslo 
! za cenu 600 eur. 

Výsledky hlasovania: Prí tomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov 

12 K ponuke spoločnosti WOODIMEX s.r.o. na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve 
spoločnosti do vlastníctva obce Okoličná na Ostrove 

Spoločnosť WOODIMEX s.r.o. podala ponuku na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti 
do vlastníctva obce za cenu 150 000, 00 Eur. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ponuku spoločnosti. 

Uznesenie č. 81/2015 

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 Ok/oličná na Ostrove, spolu za cenu 150 000,00 Eur. 

Výsledky hlasovania: Prí tomní: 8 
Za: 8 
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Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

13 K ponuke Ferdinanda Csepiho a Júlie Csepi na odpredaj nehnuteľností v ich 
vlastníctve do vlastníctva obce Okoličná na Ostrove 

Hlavná kontrolórka obce sa vyjadrila, že odkúpenie bývalej pekárne vo vlastníctve p. Csepi 
Ferdinanda a manželky Júlie by malo obecné zastupiteľstvo opätovne zvážiť, nakoľko nehnuteľnosť 
by mohla byť využitá na viac účelov - najmä ako zberný dvor ale aj na parkovanie služobného 
motorového vozidla, traktora. Nehnuteľnosť ponúkajú pre obec za veľmi výhodnú cenu, ktorým by sa 
navyšoval majetok obce. 
Konateľ spoločnosti EKELTOUR s.r.o. Ing. Ladislav Fodor je tiež poprosil poslancov, aby hlasovali 
za odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti , nakoľko obecné dopravné prostriedky nemajú kde parkovať, čo 
bude problém najmä v zimnom období. Poslanci diskutovali o výdavkoch na opravu budovy, 
o ostatných nehnuteľnostiach, ktoré má obec vo vlastníctve. 
Poslankyňa Ing. Anikó Török navrhla, aby starostka rokovala s vlastníkom nehnuteľnosti o znížení jej 
ceny, potom bude odkúpenie nehnuteľnosti znova prerokované. 
Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 82/2015 

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 

Výsledky hlasovania: Prí tomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

14 K žiadosti o opravu cesty - Schola Privata Gutaiensis - SSOŠ s VJM Kolárovo 

Majiteľ súkromnej strednej odbornej školy s VJM Kolárovo podal žiadosť na OZ ohľadne opravy 
komunikácie z časti Lapuhát po Štúrovú. 
Hlavná kontrolórka obce navrhla preskúmať, kto je vlastníkom parciel a kto užíva komunikáciu. 
Poslanci jednohlasne zobrali na vedomie žiadosť SSOŠ s VJM Kolárovo a odporúčajú komisii 
pôdohospodárstva a životného prostredia prejednaním žiadosti. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Uznesenie č. 83/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 
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A/ berie na vedomie 
žiadosť Dezsó 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. 

Výsledky hlasovania: Prí tomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

15 K informáciám starostky obce 

Starostka obce informovala prítomných o nasledovných: 

O vyhodnotení obecných osláv 
O ukončení pôsobenia na Rímskokatolíckej farnosti administrátora farnosti ThLic. Petra Nagya 
O žiadosti Žigmunda Nagya o zriadenie verejného osvetlenia 
Informácia o miestnom zisťovaní ŽSR a obce Veľké Kosihy a Okoličná na Ostrove, 
O rodinnom dni, ktorý sa bude konať 25.7.2015 organizovanom organizáciami 
FC Okoličná na Ostrove, Dobrovoľným hasičským zborom a obcou, 
O ukončení zmluvy o správe bytov so spoločnosťou Ekeltour spol.s.r.o. od 1.7.2015 

V diskusii poslanci Ján Méhes a Anita Nagyová sa spýtali na možnosť opravy komunikácií v obci, 
nakoľko sú v zlom stave. Starostka im odpovedala, že spoločnosť Ekeltour spol.s.r.o. objedná zmes na 
výplň výtlkov a jej zamestnanci výtlky opravia. 
Poslankyňa Mgr. Laura Vass informovala prítomných so zasadnutím komisie školstva, kultúry 
a mládeže, ktoré sa konalo v knižnici Istvána Komjáthyho. Žiada podľa možností do knižnice 
zabezpečiť PC a pripojenie na internet. 

16 Záver 

Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný a viac otázok ani pripomienok neodznelo, pani 
starostka sa poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie. 

Starostka obce: Ing. Iveta Feketeová 

Prednosta úradu: Ing. Attila Kulcsár Szabó 

Overovatelia: MVDr. Ferdinand Kulcsár 

Ján Méhes 

Zapisovateľka: Kornélia Szabóová 
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