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Č. j.: 509/2016 

S p i s :  5 / 2 0 1 6  

 

 

 

Obec Okol ičná na  Ostrove  

 

ZÁ PI S NI C A  

z  V .  zasa dnu t ia  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 22.06.2016 

 

 

Prítomní :   
-   starosta obce:   Ing. Iveta Feketeová 

-   prednosta OcÚ: 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:   PhDr. Renáta Szendiová 

-   hlavná kontrolórka:  JUDr. Ing. Iveta Némethová 

 

Neprítomný: 

- poslanec:  Vidor Olláry (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 27.04.2016 

3. Interpelácia  

4. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Okoličná na Ostrove 

5. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016  

6. Návrh nájomnej zmluvy na parc. č. 848 v k. ú. Okoličná na Ostrove 

7. Peter Janko – AGRÁR, IČO: 46403493, miesto podnikania: Záhradnícka 828/5, 945 

01 Komárno – odsúhlasenie možnosti mobilného predaja krmiva pre zvieratá raz 

týždenne a výšky poplatku predaja 

8. Informácia starostky 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

Priebeh zasadania: 

Zasadnutie prebiehalo od 18:00 hod. do 18.45 hod. 

  K zahájeniu a k schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 
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Starostka obce privítala všetkých prítomných. Starostka oboznámila prítomných s programom 

V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Okoličná na Ostrove. Starostka otvorila diskusiu.  

 

Ing. Július Pataky, poslanec OZ, navrhol zmenu programu zasadnutia nasledovne:  

Rozšírenie programu o nasledovný bod: 

„Zmena rozpočtu – navýšenie dotácie pre redakčnú radu“ 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o tomto návrhu poslanca. 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol)                                          

   za:               8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol)  

             proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     1    (Vidor Olláry) 

 

Návrh na zmenu Programu zasadnutia OZ bol prijatý. 

 

Nakoľko nikto nemal iné návrhy, pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

Uznesenie č. 18/2016 

k zahájeniu – schváleniu programu zasadnutia, schváleniu zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

A/ schvaľuje 

program V. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2016 so schválenou zmenou 

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 27.04.2016 

3. Interpelácia  

4. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Okoličná na Ostrove 

5. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016  

6. Návrh nájomnej zmluvy na parc. č. 848 v k. ú. Okoličná na Ostrove 

7. Peter Janko – AGRÁR, IČO: 46403493, miesto podnikania: Záhradnícka 828/5, 945 

01 Komárno – odsúhlasenie možnosti mobilného predaja krmiva pre zvieratá raz 

týždenne a výšky poplatku predaja 

8. Zmena rozpočtu – navýšenie dotácie pre redakčnú radu 

9. Informácia starostky 

10. Diskusia 

11. Záver 
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B/ schvaľuje 

1. zapisovateľa: PhDr. Renátu Szendiovú 

2. overovateľov zápisnice: Ján Méhes, Anita Nagyová 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol)                                                                                   

   za:               8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol) 

              proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     1    (Vidor Olláry) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K informatívnej správe o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva            

v Okoličnej na Ostrove zo dňa 27.04.2016 

 

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

dňa 27.04.2016 bola zaslaná poslancom spolu s pozvánkou. Starostka obce oboznámila 

poslancov obsahom uznesení, ktoré sú v plnení. Nakoľko iné pripomienky ani otázky 

neodzneli, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 19/2016 

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

na Ostrove konaného dňa 27.04.2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove 

 

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

v Okoličnej na Ostrove konaného dňa 27.04.2016, 

 

Úlohy v plnení: 

67/2015;  

122/2015; 

 

Splnené úlohy: 

83/2015; 

124/2015; 

125/2015; 

12/2016 – 17/2016.  
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Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol)                                                                                   

   za:               8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol) 

              proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     1    (Vidor Olláry) 

      

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu Interpelácie  

 

Pri tomto bode zasadnutia neodzneli žiadne interpelácie. 

 

K návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Okoličná na Ostrove  

 

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Okoličná na Ostrove (ďalej len „VZN“) bol doručený poslancom spolu s pozvánkou. 

Starostka obce oboznámila poslancov s obsahom návrhu VZN. Pre obec Okoličná na Ostrove 

v súlade s platnou legislatívou zabezpečuje Obec Okoličná na Ostrove vykonávanie 

triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti prostredníctvom INTA spol. s.r.o.. Za 

zber triedeného odpadu z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi v obci 

Okoličná na Ostrove zodpovedá spoločnosť ENVIPACK, pre zložky odpadu: papier, sklo, 

plasty, kovy.  

Ing. Anikó Török, poslankyňa OZ, sa informovala, či je stanovený počet smetných 

kontajnerov pre rodinné domy. Ing. Iveta Feketeová, starostka obce, informovala o tom, že 

počet nie je stanovený. Ďalej uviedla, že právnické osoby sú do 15 dní od účinnosti VZN 

povinní oznámiť výber zbernej nádoby a intervalu odvozu odpadov. Ing. Iveta Feketeová, 

starostka obce, ďalej uviedla, že plastové kelímy napr. od jogurtov je možné selektovať len ak 

sú vymyté. Mgr. Laura Vass, poslankyňa OZ, sa informovala o tom, akým spôsobom budú 

občania informovaní o správnom postupe selektovania. Ing. Iveta Feketeová, starostka obce, 

informovala prítomných, že občania budú informovaní viacerými spôsobmi, formou letákov, 

obecným rozhlasom, na web stránke obce. Starostka obce oboznámila poslancov s tým, že 

návrh VZN bol v súlade s platnou legislatívou vyvesený a v pripomienkovom konaní k nemu 

pripomienka podaná nebola. Nakoľko iné pripomienky ani otázky neodzneli, pristúpilo sa 

k hlasovaniu. 
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Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2016 

  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Okoličná na Ostrove  

 

s a    u z n á š a 

 

n a   v š e o b e c n e   z á v ä z n o m   n a r i a d e n í   o b c e  č. 1/2016  o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Okoličná na Ostrove  

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol)                                                                                   

   za:               8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol) 

              proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     1    (Vidor Olláry) 

 

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Okoličná na Ostrove bolo schválené. 

 

K plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016  

 

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016, ktorý tvorí prílohu zápisnice, poslanci 

obdržali v tlačenej podobe spolu s pozvánkou. JUDr. Ing. Iveta Némethová, hlavná 

kontrolórka obce, informovala poslancov o tom, ak by bol návrh na doplnenie úloh kontrolnej 

činnosti, je možné ho doplniť. Nakoľko iné pripomienky ani otázky neodzneli, pristúpilo sa 

k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 20/2016 

k Plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove  

 

schvaľuje  

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 

(Plán práce tvorí prílohu uznesenia) 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol)                                                                                   
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   za:               8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol) 

              proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     1    (Vidor Olláry) 

      

Uznesenie bolo schválené. 

 

K návrhu nájomnej zmluvy na parc. č. 848 v k. ú. Okoličná na Ostrove  

 

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, oboznámila poslancov s tým, že obsah predmetnej 

nájomnej zmluvy skontrolovala ako naša právna zástupkyňa, tak aj právna zástupkyňa 

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

 

Uznesenie č. 21/2016 

k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na parc. č. 848 v k. ú. Okoličná na Ostrove  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove  

 

A/ konštatuje, že 

parcela registra „C“ p.č. 848 o výmere 1579 m
2
, ostatné plochy, vedená na LV č. 1299 

v k.ú. Okoličná na Ostrove, ktorá sa v súčasnosti využíva ako verejné priestranstvo, je vo 

vlastníctve spoluvlastníkov  

- Ľudmila Škultétyová, trvalý pobyt 946 13 Okoličná na Ostrove 127 v podiele ¼ 

k celku; 

- Drahomíra Škultétyová, trvalý pobyt 946 13 Okoličná na Ostrove 127 v podiele ¼ 

k celku; 

- Milan Škultéty, trvalý pobyt 946 13 Okoličná na Ostrove 127 v podiele ¼ k celku; 

- Miroslav Škultéty, trvalý pobyt 946 13 Okoličná na Ostrove 127 v podiele ¼ 

k celku, 

B/ schvaľuje 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti, parcely registra „C“ p.č. 848 

o výmere 1579 m
2
, ostatné plochy, vedenej na LV č. 1299 v k.ú. Okoličná na Ostrove, so 

spoluvlastníkmi:  

- Ľudmila Škultétyová, dátum narodenia 29.12.1968, rodné číslo 686229/6606, 

trvalý pobyt 946 13 Okoličná na Ostrove 127 v podiele ¼ k celku; 

- Drahomíra Škultétyová, dátum narodenia 17.12.1969, rodné číslo 696217/6617, 

trvalý pobyt 946 13 Okoličná na Ostrove 127 v podiele ¼ k celku; 

- Milan Škultéty, dátum narodenia 17.12.1969, rodné číslo 691217/6601, trvalý 

pobyt 946 13 Okoličná na Ostrove 127 v podiele ¼ k celku; 

- Miroslav Škultéty, dátum narodenia 24.07.1971, rodné číslo 710727/6619, trvalý 

pobyt 946 13 Okoličná na Ostrove 127 v podiele ¼ k celku, 

za nasledovných podmienok: 

- nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú,  

- prenajatú nehnuteľnosť obec bude využívať ako verejné priestranstvo, 
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- nájomné bude stanovené vo výške 130 €/ha/rok, t.j. 20,53 €/rok, 

C/ žiada starostku obce 

 zabezpečiť doručenie návrhu nájomnej zmluvy žiadateľom v súlade s bodom B/ tohto 

uznesenia. 

 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 

 

Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol)                                                                                   

   za:               8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol) 

              proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     1    (Vidor Olláry) 

      

Uznesenie bolo schválené. 

 

K programovému bodu Peter Janko – AGRÁR, IČO: 46403493, miesto podnikania: 

Záhradnícka 828/5, 945 01 Komárno – odsúhlasenie možnosti mobilného predaja 

krmiva pre zvieratá raz týždenne a výšky poplatku predaja 

___________________________________________________________________________ 

 

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, oboznámila poslancov s tým, že na Obecný úrad bola 

doručená žiadosť od predajcu: Peter Janko – AGRÁR, IČO: 46403493, miesto podnikania: 

Záhradnícka 828/5, 945 01 Komárno za účelom odsúhlasenie možnosti mobilného predaja 

krmiva pre zvieratá raz týždenne a výšky poplatku predaja. Starostka obce ďalej uviedla, že 

tento spôsob predaja je špecifický- mobilný, nie je to ambulantný predaj a nevykonáva sa na 

trhovom mieste, ale voľne na území obce tak ako v prípade pekárenských výrobkov. 

Ing. Anikó Török, poslankyňa OZ, sa informovala o výške ambulantného predaja. Starostka 

obce, Ing. Iveta Feketeová, uviedla, že sadzba úhrady na ambulantný predaj činí 12 €.  Mgr. 

Laura Vass, poslankyňa OZ a Ján Méhes, poslanec OZ, uviedli, že nepodporujú mobilný 

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

 

Uznesenie č. 22/2016 

k odsúhlaseniu možnosti mobilného predaja pre Peter Janko- AGRÁR  

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove  

 

A/ povoľuje 

pre Peter Janko – AGRÁR, IČO: 46403493, miesto podnikania: Záhradnícka 828/5, 

945 01 Komárno – odsúhlasenie možnosti mobilného predaja krmiva pre zvieratá raz 

týždenne v pracovný deň, 

 

B/ určuje  

poplatok vo výške 12 € za 1 mobilný predaj. 
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Výsledky hlasovania:                          

    

   prítomní:   8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol)                                                                                   

   za:               8 (Eva Bohosová, MVDr. Ferdinand Kulcsár, Ján Méhes, 

     Anita  Nagyová, Ing. Július Pataky, Ing. Anikó  Török, 

     Mgr. Laura Vass, Zsolt Szokol) 

              proti:         0                                      

                                   zdržal/a sa:   0                                     
                                  neprítomní pri hlasovaní:     1    (Vidor Olláry) 

      

Uznesenie bolo schválené. 

 

K programovému bodu Zmena rozpočtu – navýšenie dotácie pre redakčnú radu  

 

Ing. Július Pataky, poslanec OZ, informoval poslancov o tom, že redakčná rada obdržala list 

od starostky obce, v ktorom bola redakčná rada informovaná o povinnosti uvádzania článkov 

v obecných novinách dvojjazyčne. Ďalej uviedol, že preklad článku stojí cca. 18- 20 eur / 

strana. Zároveň podotkol, že redakčná rada má v záujme vydať obecné noviny v tomto roku 

ešte dvakrát, z toho dôvodu navrhuje zmenu rozpočtu. Ing. Iveta Feketeová, starostka obce, 

informovala poslancov o tom, že  informácie, ktoré sa týkajú občanov a články rozpočtových 

organizácií, ktoré sú priamo napojené na rozpočet obce, financované z verejných 

prostriedkov, musia byť zo zákona publikované dvojjazyčne, t. z. v štátnom jazyku a v jazyku 

národnostnej menšiny. Na obecný úrad sa dostavili občania, ktorí neovládajú maďarský jazyk 

s dopytom pre slovenské publikácie.  

MVDr. Ferdinand Kulcsár poznamenal, že podľa jeho názoru nie je potrebné platiť za 

prekladanie článku, nech autor článku odovzdá redakčnej rade svoj príspevok v štátnom 

jazyku. Ďalej starostka obce podotkla, že ak dochádza k publikácii obecných novín viackrát 

ako raz ročne, považuje sa to za periodikum a z toho dôvodu je nutné registrovať sa 

k periodickému vydávaniu obecných novín, v opačnom prípade nie je možné vydať ďalšie 

číslo obecných novín. Nakoľko žiadne iné pripomienky neodzneli, starostka obce, Ing. Iveta 

Feketeová, požiadala o podanie návrhu úpravy rozpočtu obce na 2016. Ing. Július Pataky, 

poslanec OZ a Ing. Anikó Török, poslankyňa OZ sa zhodli na tom, že úprava rozpočtu by 

mala byť na ďalšom zasadnutí OZ, kedy preveria možnosti rozpočtu obce na rok 2016 a podá 

sa návrh na jeho úpravu. 

Ing. Július Pataky poslanec OZ, stiahol programový bod z rokovania.  

 

Informácie starostky 

 

Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, informovala poslancov o tom, že zľava na Termálnom 

kúpalisku Veľký Meder je stále v platnosti. Ďalej informovala poslancov o tom, že obec bola 

úspešná v podaní na dotáciu na územný plán. Zároveň uviedla, že na obecný úrad, na 

vedomie, bola doručená žiadosť od p. Földes Andrea, v mene niektorých rodičov detí ZŠ. 

Starostka prečítala predmetnú žiadosť a informovala poslancov, že zajtrajší deň o 16.00 bude 

stretnutie ohľadom žiadosti, ak by mal niektorý poslanec záujem zúčastniť sa.  

 

Diskusia 

Mgr. Laura Vass, poslankyňa OZ, uviedla, že cca. 2 týždne dozadu videla umiestnené strešné 

krytiny – stavebný odpad na ulici „Cigánsky rad“. 
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Starostka obce, Ing. Iveta Feketeová, povedala, že v prípade, ak niekoho vidia pri takomto 

čine, je nutné to oznámiť, keďže je to trestný čin. 

 

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:  

Ján Méhes                     ....................................... 

 

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

 

 


