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Č. j.: 171/2016 

S p i s :  5 / 2 0 1 6  

 

 

 

Obec Okol ičná na  Ostrove  

 

ZÁ PI S NI C A  

z  I I .  zas adnu t i a  Ob ecn éh o  za s tup i t eľ s tv a  ob ce  Ok ol i čn á  n a  Os t ro v e  

konaného v zasadačke obecného úradu v Okoličnej na Ostrove dňa 23.02.2016 

 

 

Prítomní :   
-    starosta obce:   Ing. Iveta Feketeová 

-    prednosta úradu: Ing. Attila Kulcsár Szabó  

-    poslanci:   Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július Pataky, Zsolt Szokol, 

   Ing. Anikó Török, Mgr. Laura Vass 

-    zapisovateľka:  PhDr. Renáta Szendiová 

-    hlavná kontrolórka:  JUDr. Ing. Iveta Némethová 

-    ďalší prítomní:  Mgr. Anikó Ódor, Jozef Szabó, Vojtech Csinger                                    

 

Neprítomní: 

- poslanci:  MVDr. Ferdinand Kulcsár (ospravedlnený) , Ján Méhes (ospravedlnený) 

 

Program zasadnutia: 

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

zápisnice 

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

Ostrove zo dňa 14.12.2015, 13.01.2016  

3. PHSR obce Okoličná na Ostrove  

4. Rekonštrukcia telocvične ZŠ  

5. Žiadosť o podporu na organizačné náklady ZŠ Zemianska Olča  

6. Oboznámenie organizačným poriadkom obce  

7. Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Okoličná na 

Ostrove 

8. Prejedanie programu obecných osláv 

9. Informácie starostky   

10. Diskusia  

11. Záver 
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Priebeh zasadania: 

Zasadnutie prebiehalo od 18:00 hod. do 20.00 hod. 

  K zahájeniu a k schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 
  

Starostka obce privítala všetkých prítomných. Starostka oboznámila prítomných s programom 

II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Okoličná na Ostrove a navrhla zmenu programu 

nasledovne: 

 Rozšírenie programu o nasledovný bod: 

 „Správy o kontrolách a správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky“ 

 

Anita Nagyová, poslankyňa OZ, navrhla zmenu programu nasledovne: 

 Rozšírenie programu o nasledovný bod: 

 „Voľba člena Komisie obchodu, cestovného ruchu a rozvoja partnerských vzťahov“ 
 

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

 

 

Uznesenie č. 3/2016 

k zahájeniu – schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ schvaľuje 

program II. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.02.2016  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 14.12.2015, 13.01.2016  

3. PHSR obce Okoličná na Ostrove  

4. Rekonštrukcia telocvične ZŠ  

5. Žiadosť o podporu na organizačné náklady ZŠ Zemianska Olča  

6. Oboznámenie organizačným poriadkom obce  

7. Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Okoličná na 

Ostrove 

8. Správy o kontrolách a správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

9. Voľba člena Komisie obchodu, cestovného ruchu a rozvoja partnerských vzťahov  

10. Prejedanie programu obecných osláv 

11. Informácie starostky   

12. Diskusia  

13. Záver 
 

B/ schvaľuje 

1. zapisovateľa: PhDr. Renátu Szendiovú 

2. overovateľov zápisnice: Vidor Olláry, Zsolt Szokol 
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Výsledky hlasovania:                          
    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   za:               7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:  2 (MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes) 

       

Uznesenie bolo schválené. 

 

K informatívnej správe o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva            

v Okoličnej na Ostrove zo dňa 14.12.2015 a 13.01.2016 

 

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

dňa 14.12.2015 a 13.01.2016 bola zaslaná poslancom spolu s pozvánkou. Starostka obce 

oboznámila poslancov obsahom uznesení, ktoré sú v plnení. Navrhla predĺžiť platnosť 

uznesenia č.122/2015, s čím poslanci jednohlasne súhlasili.  

Nakoľko iné pripomienky ani otázky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 4/2016 
k Informatívnej správe o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej 

na Ostrove konaného dňa 14.12.2015 a 13.01.2016  
 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie  
Informatívnu správu o plnení  uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva            

v Okoličnej na Ostrove, konaného dňa 14.12.2015 a 13.01.2016, 

 

B/ schvaľuje 

  predĺženie platnosti uznesenia č.122/2015 do 31.12. 2016. 

 

Úlohy v plnení: 

67/2015;  

83/2015-B/; 

122/2015; 

124/2015; 

125/2015. 

 

Splnené úlohy: 

91/2015-C/; 

105-2015; 

108/2015-D; 

111/2015-C-2; 

112/2015-C-2; 

117-121/2015; 

123/2015; 

01/2016; 

02/2016. 
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Výsledky hlasovania:                          
    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   za:               7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:  2 (MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes) 

       

Uznesenie bolo schválené. 

 

 
K Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Okoličná na Ostrove na roky 

2016-2022 

 

Poslanci obdržali elektronickou poštou návrh PHSR na roky 2016-2022. Starostka obce, Ing. 

Iveta Feketeová, informovala poslancov o tom, že do dokumentu boli zapracované návrhy, 

ktoré odzneli na I. zasadnutí OZ dňa 13.01.2016 a celý návrh bol prerokovaný na príslušných 

komisiách: Komisia ekonomická, finančná, výstavby a územného plánovania obce a Komisia 

školstva, kultúry a mládeže.  Nakoľko iné pripomienky ani otázky neodzneli, pristúpilo sa 

k hlasovaniu. 
 

Uznesenie č. 5/2016 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Okoličná na Ostrove na roky 2016-2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

schvaľuje  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Okoličná na Ostrove na roky 

2016–2022. 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   za:               7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   proti:         0     

                           zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:  2 (MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K rekonštrukcii telocvične Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho 

s vyučovacím jazykom maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda  

 

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, informovala prítomných poslancov o Výzve na 

predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 

novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016, s ktorou sa na obec obrátila 
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riaditeľka ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s VJM. Starostka odovzdala slovo riaditeľke Základnej 

školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským – Hetényi 

János Alapiskola és Óvoda, Mgr. Anikó Ódor. Riaditeľka školy oboznámila poslancov so 

skutočnosťou, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

zverejnila Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj 

výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. 

Podotkla, že telocvičňa Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda je v takom stave, že by ju bolo 

nutné rekonštruovať, k čomu dáva príležitosť predtým spomínaná výzva. Do budovy 

telocvične zateká voda ako cez okná, tak aj cez strechu. Bolo by možné z finančných 

prostriedkov v zmysle výzvy vybudovať strechu, zrekonštruovať kúrenie, či vymeniť parkety. 

Tieto skutočnosti je možné podložiť fotodokumentáciou. V zmysle Výzvy obec by mala 

poskytnúť, v prípade schválenia žiadosti, spoluúčasť obce Okoličná na Ostrove vo výške 

10,00 % zo schváleného objemu poskytnutých finančných prostriedkov zo strany Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Návrh bol podať žiadosť na 

maximálnu možnú sumu 200 000 eur. 

Nakoľko iné pripomienky ani otázky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 
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Uznesenie č. 6/2016 

k rekonštrukcii telocvične Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho 

s vyučovacím jazykom maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ berie na vedomie                                                                                                           
informáciu riaditeľky Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho 

s vyučovacím jazykom maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda o stave 

telocvične Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom 

maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, 

 

A/ konštatuje, že  

telocvičňu Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom 

maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda je potrebné rekonštruovať,  

 

B/ schvaľuje 
investičný zámer rekonštrukcie telocvične Základnej školy s materskou školou Jánosa 

Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, 

 

C/ schvaľuje 

podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou  rekonštrukcie  telocvične  na rok 

2016 vo výške 200 000 €, v zmysle Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie 

finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na 

vybavenie telocvične na rok 2016, 

 

D/ schvaľuje 
spoluúčasť obce Okoličná na Ostrove vo výške 10 % zo schváleného objemu 

poskytnutých finančných prostriedkov na rozvojový projekt na rekonštrukciu telocvične 

Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským 

– Hetényi János Alapiskola és Óvoda. 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   za:               7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

 

   proti:         0     

                           zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:  2 (MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K žiadosti o podporu na organizačné náklady ZŠ Zemianska Olča 

 

Kópia žiadosti bola poslancom doručená spolu s pozvánkou. Poslanci diskutovali 

o možnostiach obce Okoličná na Ostrove z hľadiska rozpočtu obce a Zásad hospodárenia 
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obce Okoličná na Ostrove. Prítomní poslanci sa súhlasne zhodli na tom, že obec nemá 

možnosť finančne prispieť na organizačné náklady ZŠ Zemianska Olča s VJM.    
 

K Organizačnému poriadku obce Okoličná na Ostrove 

 

Starostka obce podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov informovala obecné zastupiteľstvo o zmenách 

Organizačného poriadku Obecného úradu Okoličná na Ostrove. Poukázala na zmeny 

v porovnaní s predchádzajúcim Organizačným poriadkom. Nakoľko iné pripomienky ani 

otázky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 
 

Uznesenie č. 7/2016 

k oboznámeniu sa s organizačným poriadkom obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

berie na vedomie 

Organizačný poriadok obce Okoličná na Ostrove zo dňa 15.01.2016 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   za:               7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

 

   proti:         0     

                           zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:  2 (MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K Zásadám odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Okoličná na 

Ostrove 

 

Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Okoličná na Ostrove boli 

doručené poslancom spolu s pozvánkou. Ing. Anikó Török, predsedkyňa Komisie 

ekonomickej, finančnej, výstavby a územného plánovania obce, informovala poslancov 

o tom, že návrh na zmenu finančného ohodnotenia členov komisií v Zásadách odmeňovania 

poslancov a volených členov komisií v obci Okoličná na Ostrove bol prerokovaný na komisii, 

kde členovia jednohlasne odsúhlasili finančné ohodnotenie členov komisií a odporučili túto 

zmenu zapracovať do Zásad odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci 

Okoličná na Ostrove a následne predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ing. Anikó 

Török, poslankyňa OZ, ďalej uviedla, že posledná zmena dokumentu bola v roku 2010, kedy 

všetci členovia komisií boli poslancami OZ alebo zamestnancami obce Okoličná na Ostrove, 

preto dokument neriešil finančné ohodnotenie členov komisie. Ing. Anikó Török, poslankyňa 

OZ, navrhla finančné ohodnotenie činnosti člena komisie 10 €/ mesiac. Nakoľko iné 

pripomienky ani otázky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 
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Uznesenie č. 8/2016 

k Zásadám odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Okoličná na Ostrove 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 
 

Schvaľuje 
 

Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Okoličná na Ostrove 

s účinnosťou od 01.01.2016. 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   za:               7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

 

   proti:         0     

                           zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:  2 (MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K Správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

 

Správy o kontrolnej činnosti HKO boli poslancom doručené elektronicky. JUDr. Ing. Iveta 

Némethová, hlavná kontrolórka obce, informovala poslancov o zmene legislatívy v oblasti 

postúpenia správ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre OZ. Od januára 2016 budú 

v súlade s platnou právnou úpravou predmetom rokovania OZ v takejto podobe. Pri kontrole 

dodržiavania systému finančného riadenia a finančnej kontroly na Obecnom úrade Okoličná 

na Ostrove neboli zistené nedostatky. Obecný úrad postupuje podľa platnej legislatívy. 

Doklady sú opatrené príslušnou textáciou, pečiatkou a podpismi. Pri kontrole evidencie 

spravovaného majetku Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda neboli zistené nedostatky. Všetky 

potrebné podklady Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda postúpila. Majetok je 

inventarizovaný Základnou školou s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, pričom odpisy vykonáva Obec 

Okoličná na Ostrove. Pri kontrolnej činnosti HKO za rok 2015 JUDr. Ing. Iveta Némethová 

informovala poslancov, že nedostatky neboli zistené. Obec priebežne spolupracuje s hlavnou 

kontrolórkou, posiela jej návrhy uznesení, návrhy VZN aj zmlúv. Nakoľko iné pripomienky 

ani otázky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 
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Uznesenie č. 9/2016 

k Správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

A/ berie na vedomie 

Správu z kontroly dodržiavania systému finančného riadenia a finančnej kontroly na 

Obecnom úrade Okoličná na Ostrove, 

 

B/ berie na vedomie  

     Správu z kontroly evidencie spravovaného majetku, 

  

C/ berie na vedomie  

    Správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2015. 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   za:               7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

 

   proti:         0     

                           zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:  2 (MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes) 

 
Uznesenie bolo schválené. 

 

K návrhu na voľbu člena Komisie obchodu, cestovného ruchu a rozvoja partnerských 

vzťahov 

 

Anita Nagyová, poslankyňa OZ, informovala poslancov o vzdaní sa členstva Kornélie 

Szabóovej v Komisii obchodu, cestovného ruchu a rozvoja partnerských vzťahov. Za nového 

člena Komisie obchodu, cestovného ruchu a rozvoja partnerských vzťahov navrhuje Máriu 

Vajkaiovú. Nakoľko iné pripomienky ani otázky neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie č. 10/2016 

k návrhu na voľbu člena Komisie obchodu, cestovného ruchu a rozvoja partnerských vzťahov  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ berie na vedomie 

vzdanie sa členstva Kornélie Szabóovej v Komisii obchodu, cestovného ruchu a rozvoja 

partnerských vzťahov,  

 

B/ volí  

člena Komisie obchodu, cestovného ruchu a rozvoja partnerských vzťahov: Máriu 

Vajkaiovú.  
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Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   za:               7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

 

   proti:         0     

                           zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:  2 (MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Informácie starostky 

 

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, informovala poslancov o tom, že na Obecný úrad bola 

doručená ďalšia ponuka na verejné osvetlenie.  Ďalej COOP Jednota Nové Zámky prejavila 

záujem o výstavbu a prevádzku obchodu. Bolo by vhodné sa venovať tejto otázke na 

zasadnutí Komisie ekonomickej, finančnej, výstavby a územného plánovania obce, nakoľko 

na ďalšom zasadnutí OZ bude predmetom rokovania. Ďalej starostka obce informovala 

poslancov o žiadosti spoločnosti FLOMARKT a.s. o odkúpení nehnuteľnosti - pozemku 

v areáli spoločnosti FLOMARKT a.s. pod budovou, ktorý je v spoluvlastníctve obce a ktoré je 

toho času najímané spoločnosťou FLOMARKT a.s. Pre rozhodovanie OZ v Okoličnej na 

Ostrove pre účely majetko-právneho vysporiadania nehnuteľností v areáli spoločnosti 

FLOMARKT a.s. je potrebné vyhotovenie geometrického plánu na príslušné parcely. 

Prítomní poslanci sa súhlasne zhodli na tom, že nemjú námietky k vypracovaniu 

geometrického plánu spoločnosťou FLOMARKT a.s.. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie č. 11/2016 

k vypracovaniu geometrického plánu na náklady spoločnosti FLOMARKT a.s., ktorý má 

slúžiť ako podkladový materiál pre rozhodovanie OZ v Okoličnej na Ostrove pre účely                

majetko-právneho vysporiadania nehnuteľností v areáli  spoločnosti FLOMARKT a.s. 

v spoluvlastníctve obce Okoličná na Ostrove zapísaného na LV č. 1064 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

nemá námietky 

k vypracovaniu geometrického plánu na parcely v zastavanej časti spoločnosti, v ktorých má 

obec Okoličná na Ostrove spoluvlastnícky podiel, na náklady FLOMARKT a.s., ktorý má 

slúžiť ako podkladový materiál pre rozhodovanie OZ v Okoličnej na Ostrove pre účely 

majetko-právneho vysporiadania nehnuteľností v areáli spoločnosti FLOMARKT a.s. 

v spoluvlastníctve obce Okoličná na Ostrove zapísaného na LV č. 1064. 

Výsledky hlasovania:                          

   prítomní:   7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   za:               7 (Eva Bohosová, Anita Nagyová, Vidor Olláry, Ing. Július 

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

   proti:         0     

                           zdržal/a sa:   0                                     
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                                  neprítomní pri hlasovaní:  2 (MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, informovala poslancov o predbežnom programe 

obecných osláv, ktoré sa budú konať 11. Júna 2016 a ktorý navrhla Komisia školstva, kultúry 

a mládeže a bude ešte priebežne, podrobne spracovaný. Ďalej starostka obce, Ing. Iveta 

Feketeová, oboznámila poslancov s plánovanými podujatiami na rok 2016, ktoré jej boli zo 

strany združení a organizácií oznámené. 

 

Diskusia 

 

Vidor Olláry, poslanec OZ, informoval prítomných o tom, že pred spoločnosťou 

FLOMARKT a.s. zvykne byť odstavený autobus, čo poškodzuje vozovku a sťažuje priebeh 

cestnej premávky. Ďalej poprosil starostku obce o riešenie parkovania autobusu iným 

vhodným spôsobom.  

Anita Nagyová, poslankyňa OZ, uviedla, že by bolo vhodné vyčistiť, upraviť povrch bývalej 

skládky komunálneho odpadu. Ďalej informovala prítomných, že 12.3.2016 sa koná súťaž 

degustácie vína v obci Tárkány. Ďalej sa poslankyňa informovala o tom, či aj v tomto roku 

majú obyvatelia Okoličnej na Ostrove nárok na zľavovú kartu v Thermal Corvinus Veľký 

Meder.  

 

 

 Záver 

 

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

starostka obce, Ing. Iveta Feketeová sa poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

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

                         

 

 

 

 

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

       prednosta  ObÚ                                                                  starosta obce 

       Ing. Attila Kulcsár Szabó      Ing. Iveta Feketeová 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

Vidor Olláry                                             ........................................ 

Zsolt Szokol                    ........................................ 


