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Č. j.: 16/2016 

S p i s :  5 / 2 0 1 6  

 

 

Obec Okol ičná na  Ostrove  

 

ZÁ PI S NI C A  

z  I .  za sadnu t ia  Obecn ého  za s tup i t eľ s t v a  ob ce  Okol i čná  n a  O s t ro ve  

konaného v zasadačke obecného úradu v Okoličnej na Ostrove dňa 13.01.2016 

 

 

Prítomní :   
-    starosta obce:   Ing. Iveta Feketeová 

-    prednosta úradu: Ing. Attila Kulcsár Szabó  

-    poslanci:   Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Anita Nagyová, Ing. Július Pataky, 

   Zsolt Szokol, Ing. Anikó Török, Mgr. Laura Vass 

-    zapisovateľka:  PhDr. Renáta Szendiová 

-    hlavná kontrolórka:  JUDr. Ing. Iveta Némethová 

 

Neprítomní: 

- poslanci:  Ján Méhes, Vidor Olláry  (ospravedlnení) 

 

Program zasadania: 

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

zápisnice 

2. Interpelácie 

3. Návrh zmeny Územného plánu obce Okoličná na Ostrove  

4. Návrh projektových zámerov – podklady k PHSR  

5. Informácie starostky 

6. Diskusia 

7. Záver 

Priebeh zasadania: 

Zasadnutie prebiehalo od 18:00 hod. do 19.00 hod. 

 

  K zahájeniu a k schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

  

Starostka obce privítala všetkých prítomných. Starostka oboznámila prítomných s programom I. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Okoličná na Ostrove.  

 

Starostka otvorila diskusiu. Nakoľko nikto nemal iné návrhy, pristúpilo sa k hlasovaniu.  
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Uznesenie č. 1/2016 
k zahájeniu – schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

1. schvaľuje 

program I. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.01.2016 nasledovne: 

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

zápisnice 

2. Interpelácie 

3. Návrh zmeny Územného plánu obce Okoličná na Ostrove  

4. Návrh projektových zámerov – podklady k PHSR  

5. Informácie starostky 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

2. schvaľuje 

1. zapisovateľa: PhDr. Renátu Szendiovú 

2. overovateľov zápisnice: Anitu Nagyovú, Ing. Júliusa Patakyho 

 

 

Výsledky hlasovania:                          
    

   prítomní:   6 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár,  Anita  

     Nagyová, Ing. Július Pataky, Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol)                                          

   za:               6 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár,  Anita  

     Nagyová, Ing. Július Pataky, Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol)                                          

   proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:   3    (Ján Méhes , Vidor Olláry, Ing. Anikó  

                                                              Török) 

       

Uznesenie bolo schválené. 

 

Interpelácie  

 

Pri tomto bode zasadnutia neodzneli žiadne interpelácie. 

 

K bodu Návrh zmeny Územného plánu obce Okoličná na Ostrove  

 

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, informovala poslancov, že návrh znenia uznesenia bol zaslaný 

poslancom písomne spolu s pozvánkou. Nakoľko neodzneli ani pripomienky, ani otázky, pristúpilo sa 

k hlasovaniu. 
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Uznesenie č. 2/2016 

k návrhu zmeny Územného plánu obce Okoličná na Ostrove 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje 

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obce „Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce Okoličná na 

Ostrove“ v súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 

spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí, 

 

2. spolufinancovanie Zmien a doplnkov k Územnému plánu obce Okoličná na 

Ostrove vo výške 20% z celkových nákladov na spracovanie,  

 

3. záväzok obce, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 

dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

medzi MDV a RR SR a obcou.  

 

 

Výsledky hlasovania:                          
    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár,  Anita  

     Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó Török, Mgr. Laura 

     Vass, Zsolt Szokol)                                          

   za:               7 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár,  Anita  

     Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó Török, Mgr. Laura 

     Vass, Zsolt Szokol)                                          

   proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:   2    (Ján Méhes , Vidor Olláry) 

       

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu Návrh projektových zámerov – podklady k PHSR  

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, oboznámila poslancov s výsledkami dotazníkového 

zisťovania priorít PHSR. Konštatovala, že agentúra evidovala 38 vyplnených dotazníkov, v 

ktorých občania uviedli, že by privítali opravu a výstavbu miestnych komunikácií a chodníkov, 

vytvorenie pracovných príležitostí, zriadenie lekárne, cukrárne, pekárne a uloženie bankomatu v obci. 

Ďalej uviedla, že obsah PHSR je dôležitý aj pri podávaní projektov. Následne starostka otvorila 

diskusiu k predmetnému bodu rokovania. Poslanci navrhli zapracovať do rozvojového dokumentu 

nasledovné priority: 

oprava, výstavba miestnych komunikácií a chodníkov; výstavba trhoviska na predaj miestnych 

produktov; rekonštrukcia verejného osvetlenia; odkanalizovanie obce; tradičné dožinkové oslavy, 

dožinkový veniec; pamätné izby Hetényi, Lilla; revitalizácia verejnej zelene; výstavba drobnej 

architektúry; výstavba nových parkovísk 20 ks; rekonštrukcia budovy -galéria výtvarného umenia; 

rekonštrukcia zdravotného strediska; výstavba cyklotrasy - napojenie na Veľké Kosihy; rekonštrukcia 

budovy na internetovú knižnicu; parkovisko: zdravotnícke stredisko, cintorín; spoločná autobusová 

a železničná zastávka v spolupráci s obcou Veľké Kosihy.  

Ďalej poslanci odporučili zaradiť nenaplnené priority predchádzajúceho PHSR, ako aj priority, 

ktorými sa sledujú odstránenia čiernych skládok, životné prostredie, kultúrne pamiatky. 
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K bodu Diskusia  

 

V tomto bode sa poslanec, MVDr. Ferdinand Kulcsár, informoval o stave predajov a prenájmov 

nehnuteľností vo vlastníctve obce, ktoré boli predmetom rokovania na predchádzajúcom zasadnutí 

OZ. Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, informovala prítomných o tom, že s PD Štúrová je 

podpísaná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ale kúpna zmluva ešte nie je, ďalej p. Ing. 

Marek a p. Dezider Nagy sú informovaní o uznesení obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

postupuje sa k podpísaniu kúpnej zmluvy.   

 

 

Záver 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

sa poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

Zapísal/(a): PhDr. Renáta Szendiová                            ..................................................... 

                         

 

 

 

......................................................                                     ....................................................     

       prednosta  ObÚ                                                                  starosta obce 

       Ing. Attila Kulcsár Szabó      Ing. Iveta Feketeová 

 

 

 

Overovatelia:  

Anita Nagyová                                           ........................................ 

Ing. Július Pataky                   ........................................ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


